




ড/7)৮6910 ০০০০:0810£ ৮০ 6109 ৪1189705998 

৩৫ ০0:9৪-598৮ 900. ৮৮০-59৪৮ 4769 950 00200779709 709£199 0002:893 

০? 09891096685 03870571880 850 06109 [0101 92:810158 ০£ ৮79৪০ 990£91, 

ন্নিহ্যেঠীদ আস লাইজ্ঞেন্নী প্রাইভ্ডেউ ভিন্সিটেড 



|॥া॥||]00]001111011111111111111101110111111111)1111)01111111111110001011 111 

অনিলক্ুমার বসাক, এম. এ' 

“সিনিয়র, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, 

চারচন্দ্র কলেজ [সান্ধ্য], কলিকাতা 

অস্থতরঞ্জন চক্রবর্তী, এম. এ 

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, হেরম্বচন্্র 

[সিটি সাউথ] কলেজ, কলিকাতা 

৭২ মহাত্া গাজী রোজ 1 কঙ্িকাত/ ৯ 



ছ্িতীর পরিষাজিত ও পরিবাধিত সংস্করণ 

১৯১৫৫ 

প্রচ্ছদ 

সুধীন ভট্রাচার্ধ 

ল্লক 

স্ট্যাণ্ডার্ড ফটে। এনশ্রেভিং কোং 

বি্যোদস্গ লাইব্রেবী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে 

শ্মনোৌোমোহন মুখোপাধ্যাম্ম কতৃক প্রকাশিত 

গ্ 

ভঙ্মনোদয় প্রস, ৯৭ 

চটোপাধ্যাম কতৃক 

খা লেন, কলিকাতা! ৯ হইতে ক্রি 
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তর ও তথ্যের সংযোগে নৃততন দৃষ্টিকোণ হইতে, নবতব চিস্তাব আলোকে লিখিত 
ভাবতেব অর্থনীতি যে আলোচনা-পুস্তকখানি আমরা ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাঁপকমণ্ডলীর 
সম্মুখে উপস্থিত কবিবাছিলাম, তাহা! যে সমাদূত হইয়াছে, এই দ্বিতীয় সংস্করণেব 
প্রকাশ তাহাবই প্রমাণ। স্বভাবতই সর্বাধুনিক তথ্যাদি এই সংস্কবণে যেমন সংযোজিত্ত- 
হইয়াছে, তেমনি সংযৌজিত হইযাছে সর্বাধুনিক তন বিষয়বস্তব আলোচনা । এই 
সংস্কবণেব প্রকাশে বিভিন্ন মৃহাবিগ্যালয্বেব যে সকল অধ্যাপক বন্ধুগণ পবামর্শাদি দিয। 
বাধিত কবিয়াছেন, তাহাদেব মধ্যে সুবেন্দ্রনাথ কলেজেব অধ্যাপক ও আমাদেব ্সেহ- 
ভাজন শ্রীমপুস্থদন মুখোপাধ্যাষেব নাম সবিশেষ উল্লেখষোগ্য। 

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেব সর্বশেষ পৰীক্ষাপত্রগুলি হইতে, প্রতিখণ্ডেব শেষে প্রশ্নপত্র 
ও উত্তব নির্দেশ সংকলিত হওযাঁষ, বাহুল্যবোধে আব পৃথক করিয়া! বিগত 
বৎসবেব প্রশ্নগুলি মুদ্রিত হইল না। আশা কবি পূর্ব সংস্কবণেব ন্যায় বর্তমান 
সংস্কবণটিও সকলেব নিকট সমাদব লাভে ধন্য হইবে । 

প্রকাশকগণেব পক্ষ হইতে শ্রীবক্ষিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায বর্তমান সংস্কবণটি প্রকাশে 
যে যত্ব লইযাছেন এবং প্রকাশন বিভাগেব কর্মী শ্রীবিমল সেনগুপ্ত এজন্য ষে কষ্ট 
স্বীকাব কবিয়াছেন, তজ্জন্ত গ্রস্থকাবছ- তাহাদেব নিকট খণী বহিলেন। 

বিভিন্ন মহাবিগ্যালযেব সহযোগী শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকমগ্ডলীব নিকট হইতে, পববর্তী 
সংস্কবণেব জন্য খে কোন পরুমর্শ ও মতামত সাদবে গৃহীত হইবে । 

ইতি 
গ্রন্থুকারদ্বয় 
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সমকালীন ভারতের অর্থনীতিক জীবন দীর্ঘকালের জড় হইতে জাগিয়। উঠিয়া 
ক্রতলয়ে গভীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে । ইহার গতি প্রকৃতি ও ছন্দ 
বর্তমান ও উত্বরকালের জনজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি কবিতেছে। দেশের 
এই অর্থনীতিক পরিবর্তনের এবং পবিবর্ভন প্রচেষ্টার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের, লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্টেব, সাফল্য ও ক্রটির ফলাফলের ব্যাপকতা ও গভীরতার উপলব্ধিতে এই 
পু্তকখানি দ্বারা পশ্চিমবন্েব বিশ্ববিষ্যালয়সমূহের ন্াতক শ্রেণীর শিক্ষার্থিগণ বিশেষ- 
ভাবে উপরূত হুইবে বলিয়া গ্রস্থকারদ্ব় আশা! করেন। 

আলোচিত বিষয় ও বক্তব্যগুলির জন্য গ্রস্থকারদ্বয় কোন স্বকীযতাব দাবি করেন 
না। তবে রচনা ও মুদ্রূণের ত্রুটির জন্ত তাঁহার! মার্জন! ভিক্ষা কবিতেছেন। 

গ্রন্থ রচনাষ ধাহার! অকু সাহাধ্যদানে গ্রন্থকাবদ্ধয়কে খণী কবিয়াছেন তাহাদের 
মধ্যে অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমাব মিত্র, অধ্যাপক প্রীনক্ষত্রকুমীব বায়চৌধুবী এবং বন্ধুবব 
শ্রীশঙ্কব বন্ঠাকুর এবং প্রকাশন! কার্ধে বিচ্যোদয় লাইব্রেবী গ্রাইভেট লিমিটেড-এর 
প্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রীবন্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রানরেশচন্দ্র গোম্বামীব নাম 
বিশেষরূপে উল্লেথনীয়। 

গ্রন্থধানির ক্রটিমুক্তি সম্পর্কে সহযোগী অধ্যাপকগণ, শিক্ষার্থিগণ ও পাঠকবর্গের 
নিকট হুইতে যে কোন পরামর্শ নাদবে গৃহীত হইবে । 

নিবেদক 
ঠীন্থকার্দয় 



প্রথম খণ্ড £ ভারতের অর্থনীতির মৌল সমস্থ্য। £ ১-৭ পৃষ্ঠা 
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৩-৮ 
অর্থনীতির গঠন বলিতে কি বুঝায় ৩ ভারতের জাতীয় অর্থনীতির গঠন 'বশিষ্ট্য.৩ 
জাতীয় আয় ॥ 18610091 [000079 || ৯-১৫ পৃষ্ঠা 

জাতীয় আয় কাহাকে বলে ৯ ভারতের জাতীয় আয় পরিমাঁপে অনুম্থত পদ্ধতি ৯ 
জাতীয় আয়ের হিসাবের গুরুত্ব ১০ ভাবতের জাতীয় আয় হিসাবের অন্বিধা ১১ 
ভারতে জাতীয় আয়ের হিসাব ১২ ভারতের জাতীয় আয়ের বৈশিষ্ট্য ১২ জাতীয় 
আয় ও পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাসমূহ ১৪ অর্থনীতিক বৈষম্য ও উহা! হাসের জন্য 
গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাসমূহ ১৫ 

কম হানতা ও ৬. নিযুক্তি || [01091071)10170116 ৫৮ [0009101001)1051700 র্ 

১৬-৩২ ৃ 

কর্মহীনত! কাহাকে বলে ১৯ কর্মহীনতাঁব কুফল ১৯ ভারতে কর্মহীনতার সমস্যা ১৯ 
ভারতে কর্মহীনতার বিভিন্ন রূপ,২* অব্যবহৃত ও স্বল্লবাবহ্ৃত জনশক্তি ও অর্থনীতিক 
উন্নয়ন ২১ কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে কর্মহীনতার সমস্া ২২ শিল্পে ও শহরাঞ্চলের 
ক্ষেত্রে কর্মহীনতার সমস্যা ২৫ শিক্ষিত কর্মহীনেব সমন্য। ২৮ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা 
ও কর্মসংস্থান ২৯ 

প্রাকৃতিক সম্পদ ॥ [৪৯119] 735900::099 | ৩৩-৪৪ 

প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনীতিক উন্নয়ন ৩৩ ভূমি সম্পদ ৩৪ বনমম্পদ ৩৫ প্রাণীজ 
সম্পদ ৩৮ খনিঙ্গ সম্পদ ৩৯ শক্তির উৎস ৪২ 

মানবিক উপাদান ॥ 1, ন 01080, 70$০0: | ৪৫-৫৬ পৃষ্ঠা 

মানবিক উপাদানের গুরুত্ব ৪৫ ভারতের জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য ৪৫ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও 
অর্থনীতিক উন্নয়ন ৪৭ ভাবতে কি জনাধিক্য ঘটিপ্সাছে? ৫* জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও 
জনসংখ্য। সম্পফিত নরকারী নীতি ৫৪ জনসংখ্যার সম্ভাব্য সাধান ৫৫ , 

ভারতের মত স্বল্পোক্সত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের সমস্ত। ॥ 1৩ 
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্বল্লোনয়ন কাহাকে বলে ৫৭ স্বল্লোন্নতির কারণ ৫৮ স্বল্লোন্নতির মূল সমস্য। ৬* উ্নয়ন 
কাহাকে বলে ৬* অর্থনীতিক উন্নয়নের তত্ব ৬১ অর্থনীতিক উন্নঙ্গনের খআপরিহার্য 
উপাদানসমূহ ৬৩ অর্থনীতিক উ্নযনের প্রতিবন্ভৃহূদমুহ ৬৪ ভারতে অর্থনীতিক্. 
উন্নয়নের সমন্াসমূহ ৬৬ 



উৎসবিচার ৭২ শন: রা এবং মাথাপিছু আর রা বািকিন 

মাথাপিছু মাসিক গড় ব্যয় ৭৩ 

প্রশ্নপত্র ও উত্তর সংকেত ৭8-৭৬ পা 

তীয় ধড£ প্রাথমিক অর্থনীতিক জ্েত্র £ হাঁ £ 4৭-২০০ পৃষ্ঠা 
১ কৃষি অর্থনীতির গঠন, সমস্যা ও বিকাশ ॥ শ000107) 12710101678 8170 

0105৮) ০৫ 01০ 40901) 17000100203 ॥ ৭৯-৯০ 

কষির গুরুত্ব ৭৯ কৃষি অর্থনীতির গঠন বৈশিষ্ট্য ৮* কৃষির সমস্যাসমূহ ৮২ কৃষির 
উন্নয়নে রাষ্ট্রক্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ৮৬ প্রথম পরিকল্পনাকালে কৃষির অগ্রগতি ৮৭ 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষির কার্যক্রম ও অগ্রগতি ৮৭ পরিকল্পনার একদশকে ধর 
অগ্রগতি ৮৮ তৃতীয় পরিকল্পনা ও কৃষির উন্নয়ন ৮৮ 
কষি সংস্কার ॥ 42790570790] || ৯১-১০৪ পৃষ্ঠা 

ভূমিকা ৯১ ভূমিব্যবস্থার গুরুত্ব ৯১ ভারতের পুরাতন ভূমিব্যবস্থাসমূহ ৯১ কৃষি 
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ৯৪ ভারত সরকারের ভূমি সংস্কার নীতির লক্্য ৯৪ ভূমি 
স্কার কার্ধের অগ্রগতি ৯৫ কৃষি শ্রমিক সমস্যা ৯৯ ভূদান আন্দোলন ১০৩ 

কৃষিগত প্রযুক্তিবিদ্যা। ॥ 4%7০ম100751090810102) ॥ ১০৫-১১৪ পৃষ্ঠা 

ভূমিক! ১০৫ সেঁচকার্য ১৭৫ কয়েকটি বু উদ্দেশ্টবিশিষ্ট নদীগ্রকল্প ১০৭ নার ১৭৯ 
বীজ ১১০ ফসলের রোগ ও কাঁটপতঙ্গ ১১১ কৃষি পদ্ধতি ১১১ কৃষির যন্ত্রপাতি ও 
যন্ত্রীকরণ ১১১ 

কৃষিকার্ষের সংগঠন ॥ 07280198010] 01 48071001079 |: ১১৫-১২৬' 

কৃষিজোতের আয়তন ও অবস্থান ১১৫ জৌতের উপবিভাজন ও বিক্ষি্তকরণ ১১৬ 

অর্থনীতিক জোত ১১৭" উপবিভাজন ও বিদ্ষিপ্তকরণ সমস্যার প্রতিকার ১১৮ 
বুহদায়তন কৃষিকার্ধ ১১৯ বিভিন্ন প্রকারের সমবায় ক'ষ ১২০ স্মবায় খামারের স্থবিধা 
ও অস্থুবিধা ১২২ সরকারী নীতি ১২৪ সমবায় গ্রাম ব্যবস্থাপনা ১২৫ 
কৃষিকার্ধের অর্থসংস্থান || 42710910019] 0707)51000 | ১২৭-১৪৪ পৃন্ঠ 

কৃষিখণের প্রকারভেদ ১২৭ ভারতে কৃষিঝণের সমস্তা৷ ১২৭ কৃষকের পুরাতন খণভারের 
সমস্যা ১২৮ গুয়োজনীয় কষিখণের আনুমানিক হিসাব ও উৎস ১৩১ কৃষিখণব্যবস্থার 
উন্নতির জন্ত বাঞ্ছনীয় পদক্ষেপ ১৩২ গ্রামীণঞ্চণ কাঠামোর পুনর্গঠন ১৩৩ সারাভারত 
গ্রামীণঞ্ণ সমীক্ষা কমিটির স্থপারিশ ১৩৩ কৃষিখণব্যবস্থার উন্নয়নে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
ভূমিকা ১৩৫ কৃষিধণের ক্ষেত্রে স্টেট ব্যান্কের ভূমিকা ১৩৬ কৃষিঝণের ক্ষেত্রে 
সরকারের ভূমিক। ১৩৮ গ্রামীণঝণ দানের ক্ষেত্রে সমবায় খণদান সমিতির ভূমিক। ১৩৮ 
দীর্ঘমেয়াদী কৃবিখণ ১৩৯ কৃষি পুনঃ অর্থসংস্থান করপোরেশন ১৪১ 

কৃষিপণ্য বিক্রয় সংগঠন || 07090192007) 06 45710701001) 11870850100 1 

১৪৫-১৫২, 

সমস্া ১৪৫ ভারতে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের বিভিন্ন প্রকার বাঁজার ১৪৫ অর্থনীতিক 

“উন্নয়নে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃতের গুলু ১৪৬ কৃষিপণ্য বিক্রয় সংগঠনের ত্রুটি ১৪৬ 
প্রতিকার ১৪৭ কৃষিপণ্যের বিক্রয় কারের উন্নয়নে সমবাঘের ভূমিকা! ১৫০ 



পা স্টল | ু ১৩,0650০19৮55 ৬৩6৩৮ 0 ১৫৩-১৬৭ পৃষ্ঠা 
ভূমিকা ১৫৩ সর্মবানের উপযুক্ত ক্ষেত্র ১৫৪ ভাবতেব পরিকাল্িধ উন্নয়নে সমবায়ের 
৮ 5৫9 'ভারতের সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৫৫ ভারতে জনা 
আন্দোলনেব সাফল্য ১৫৬ ষমবায় আন্দোলনের ব্যর্থ তাৰ কাবণ ১৫৮ ভারতে সমবায় 
সংগঠনের কাঠাষে! ১৫৮ সমবায় সমিতিগুলির প্রকাবভেদ ১৫৯ সমবায় আন্দোলনের 
পুনর্গঠন : বিভিন্ন স্থপাবিশ ১৬১ পবিকল্পনাকালে সমবায় সম্পর্কে সরকারী নীতি ১৬৩ 

সমবাধের পুনর্গঠনেব জন্য সবকাব কতৃকি গৃহীত ব্যবস্থা ১৬৫ সমবাষেব অগ্রগতি 
ও তৃতীয পবিকল্পনায় সমবাষেব লক্ষ্য ১৬৭ 

খাদ উৎপাদন ও খাস্ভ মূল্যস্তর ॥ 7০০০. 7.০090607। & ম'০০৫, 771০9 ॥ 
১৬৮-১৮৭ 

থাছ্য ঘাটতিব হিসাব ১৬৮ ভাবতের খাছ্য সমস্যাব প্রকৃতি ১৬৯ ভাবতের উন্নয়ন- 
মূলক অর্থনীতিতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিব গুরুত্ব ১৬৯ ভাবতে থাদ্য সমস্াব বিববণ 
১৭০ খাছাশস্ত অন্টসন্ধান কমিটি ১৭৫ তৃতীয় পবিকল্পনাকালে বর্তমান খা্যসংকট 
১৭৭ পবিকল্পনাকালে খাহ্যমূল্যেব গতি ১৮০ খাছ্যশস্তের বাস্ত্রীয ব্যবসা ১৮৪ 
ভাবতের খাছ কবপোবেশন ১৮৪ খাদ্*স্তেব রাষ্তীয় ব্যবসাধ প্রবর্তনেৰ পক্ষে ও 
বিপক্ষে যুক্তি ১৮৫ পবিশিষ্ট ১৮৭ 

গ্রামীণ পুনর্গ ঠন || 1091 75000750:000100 | ১৮৮-১৯৫ পৃষ্ঠা 
সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প ১৮৮ জাতীয় সম্প্রসাবণ সেবাকর্ম ১৯৪ 

প্রশ্নপত্র ও উত্তর সংকেত , ১৯৫-২০০ পৃষ্ঠা 

ততাঁয় খণ্ড 3 দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্ধনীতিক ক্ষেত্র ঃ শিল্ম ২০১-৩৩১ পৃষ্ঠা 

১ ভারতের শিল্পায়ন ॥ [1141958 [01009চাণথ] [)০ড০10]017701)৮ | 

২০৩,২১৫ পৃষ্ঠা 

শিল্পাফন কাহাকে বলে ২০৩ কৃষি ও শিল্পাফন ২০৩ শিল্পাষনেব গ্রক্রিযা ২০৪ 

শিল্পাষনেব ফলাফল ২০৪ স্বল্পোন্নত দেশসমূহেব শিল্পায়নেব পথে বাধা ২০৫ 
শিল্পানেব সহাযক ব্যবস্থাসমূহ ২০৭ ভাবতেব শ্ল্পা়নেব বৈশিষ্ট্য ২০৯ ভাবতের 
আধুনিক শিল্পাযনেব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২১০ পবিকল্পনাব যুগে শিল্পলেব অগ্রগতি ২১২ 

কুটির ও কষুদ্রেশিল্প || (50669%79 & ৭1091] 502৮9 11070090599 ॥| 

২১৬-২২৯ পুষ্ঠা 
ভূমিকা ২১৬ ভাবতেব অর্থনীতিতে কুটিব ও ক্ষুদ্রশিল্পেব গুরুত্ব ২১৬ কুটিব ও 
কুদ্রায়তন শিল্লেব সমস্ত ২১৮ কুটিব ও ক্ষুব্্রশিল্লেব উন্নযনেব জন্য সবকারী নীতি ও 
গৃহীত ব্যবস্থা ২২১ তৃতীয় পবিকল্পনায় ক্ষুত্র ও কুটিব শিল্পেব স্থান ২২৩ সরকারী 
নীতিব মুল্যায়ন ২২৪ ক্ষুদ্রশিল্প উপনিবেশ ২২৮ ক্ষুদ্র ও কুটিব শিল্পের পথদেশক 
প্রকল্প ১২৮ ক্ষুত্র ও কুটিব শিল্পের উন্নয়নে সমবায়েব ভূমিকা ২২৯ 

কয়েকটি প্রধান বৃহদায়তন শিল্প ॥॥ 9০৮39 [100109] 148109-89815 

[1)0536169 || ২৩০-২৩৭ 

তুলাবস্ত্ শিল্প ২৬০ চটকল শিল্প ২৩২ লৌহ ইন্পাত শি ২৩ কয়লা! খনি শিল্প ২৩৭ 



& শিল্পায়নের কতিপয় “খাাজুদিক ঠা 
[07001910058 ॥ 

"শিল্পসংস্কার ২৪০ যোক্তকতা ও গুরুস্, ২৪০ অস্থারায় ২৪১ কোর নশগহারং 
২৪২ চটকলে শিল্পসংস্কার ২৪২ তুলাবস্ত্রকলে শিল্প সংস্কার ২৪৩ ছায়তত শিয়ের, চান 
নির্বাচন ২৪৫ ভারতে শিল্পের উৎপাদনশীলতা ২৪৭ 

€ শিল্পের অর্থসংস্থান ॥ [77019018] ঢ$09009 | ২৪৯-২৭৯ পৃষ্ঠ 

রি স্বল্লোক্পত দেশে পুজির সমস্যা 
২৪৯ ভারতের বেসরকারী শিলপক্ষে্ঞিির সমস্যা ২৫০ দীর্ঘমেয়াদী খণদানের 

করপোরেশন ২৫৭ শি্পণভিইস্পিীনি্টা করপোরেশন ২৫৯ ভারতেব শিল্প উন্নয়ন 
ব্যাঙ্ক ২৬০ ইউনিট টি অব ইগ্ডিয়া ২৬৪ ক্ষুদ্র ও মধ্যায়তন শিল্পেব অর্থ 
সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ২৬৬ রাজ্য অর্থসংস্থান করপোরেশন ২৬৩ স্টেটব্যাস্ক 
২৬৮ নিশ্চয়তাদান সংগঠন ২৬৯ শিল্পে রাজ্যাসহায়তা আইন ২৬৯ কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রত্যক্ষ সাহায্য ২৬৯ জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কবপোরেশন ২৭০ শিল্পের পুনঃ অর্থসংস্থান 
করপোরেশন ২৭১ ভাবতে বিদেশী পুঁজি ২৭১ তথ্য ২৭১ বিদেশী পুঁজির 
প্রয়োজনীয়তা ২৭৩ অস্থবিধা ২৭৩ সরকাবী নীতি ২৭৬ 

৬ শিল্পের পরিচালন। ও ব্যবস্থাপন! ॥ 1205989] 480170170196%61010 8170. 

1121720677)01)6 | ২৮০-২৯৬ পৃষ্ঠা 

বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পব্যবস্থাপনা ২৮* ম্যানেজিং এজেন্দীপ্রথা ২৮০ সেক্রেটারীজ 
এগ ট্রেজারার্স ২৮৬ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ২৮৪ সরকারী 
বিভাগীয় সংগঠন ২৮৮ বিধিবদ্ধ রাষ্তীয় করপোরেশন ২৮৯ সরকারী যৌথমূলধনী 
কারবার ২৯০ 

€ শির ও শ্রমিক ॥ [0009675 200.1,9000% ॥ রা ২১২-৩১৬ পৃষ্ঠ। 

ভারতীয় শিল্প শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য ২৯২ স্বল্পদক্ষতার কারণ ২৯৩ দক্ষতাবৃদ্ধির উপায় ২৯৩ 
ভারতে শিল্পবিরোধ ১৯৩ কারণ ২৯৪ মীমাংসার উপায় ২৯৫ শিল্পবিরোধ মীমাংসায় 

আইন ২৯৬ শিল্পে শাস্তি প্রতিষ্ঠার উপায় ২৯৯ ভ্রিদলীয় সম্মেলন ২৯৯ আচরণবিধি 
২৯৯ যৌথদরকযাকধি ৩০০ মজুরি পর্যৎ ৩০১ ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকগণের অংশগ্রহণ 
৩০১ ফ্যাক্টরী আইন ৩০৩ ন্যনতম মজুরী আইন ৩*৪ বোনাস পরিকল্পনা! ও 
বোনাস কমিশনের রিপোর্ট ৩০৫ শ্রমিককল্যাথ ও সামাজিক নিরাপত্তা! সংক্রান্ত 
আইন ৩০৭ মুনাফায় শ্রমিকগণের অংশগ্রহণ ব্যবস্থা ৩১* ভারতে শ্রমিক 
আন্দোলন ৩১১ বৈশিষ্ট্য ; শক্তি ও দুর্বলতা ৩১৩ ট্রেড ইউনিয়ন আইন ৩১৫ 

৮৪ রাষ্ট্র ও শিল্প ॥ 9৮০5 200. [0058625 ॥ ৩১৭-৩২৮ 

শ্ষমীতি ৩১৭ বৃটিশযুগ ৩১৭প্রপিখম ফিসফ্যাল কমিশন ৩১৯ ছ্ি্ীয় মহাযুদ্ধ ও 
বের যুগ ৩৯১ স্থাধীনযুগ ৩২১ দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন ৩২১ সরকারের 



জিম উন ও নিয় 

৩২৮৩১ পু. 

চত্খ খণ্ড £ ততীয় পর্যায়ের অর্থনাতিক ক্ষেত্র 8 ৩৩৩-৪১৬ পৃষ্ঠা 

১ পরিবহণ ॥ 18007 || ৩৩৫-৩৪৫ পৃষ্ঠা | 
অর্থনীতিক উন্নয়নে পবিবহণেব গুরুত্ব ৩৩৬ পরিবহণের গ্রকাবছেদ ৩৩৬ রেলপথ 
পরিবহণ ৩৩৬ সডক পরিবহণ ৩৩৯ জলপথ পবিবহণ ৩৪২ বেসামরিক 
বিমান পরিধহণ ৩৪৪ 

২ মুদ্রা ও মুদ্রীবিনিময় | ০৮09005 8170. 10108089 ॥ ৩৪৬-৩৫৭ পৃষ্ঠা! 

ভাবতেব মুন্ত্রাব্যবস্থা ৩৪৬ বর্তমান মুস্ত্াব্যবস্থা ৩৪৮ স্টালিং পাওনা ৩৪৯ 
টাকাৰ বহিবিনিময় মূল্য হাস ৩৫১ সাম্প্রতিক বিদেশী যুদ্রাসংকট ৩৫৩ তৃতীয় 

পবিকল্পনাকালে বিদেশী মুদ্রা ৩৫৫ ভারত ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাগ্ডার ৩৫৬ 

৩ ভারতের টাকার বাজার ও ব্যান্কিং ব্যবস্থা! || [10018071095 01876 

৪10. 139181.10 98691) || ৩৫৮-৩৮২ পৃন্ঠা 

ভাবতের টাকার বাজার ৩৫৮ ভাবতের ব্যাস্কিং ব্যবস্থাব বৈশিষ্ট্য ৩৫৯ ভাবতের 
ব্যাস্কিং ব্যবস্থাব ক্রটি ৩৬১ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাব সংস্কাব £ ব্যাস্কিং কোম্পানী 
আইন ২৬২ ভাবতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩৬৫ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কার্ধেব মূল্যায়ন ৩৬৭ 
বিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও খণ নিয়ন্ত্রণ ০৬৮ বিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও টাকাব বাজাৰ নিযন্ত্রণ ৩৭১ 
বিলবাজাব কর্মস্থচী ৩৭২ আমানত বীমা কবপোবেশন ৩৭৩ স্টেট ব্যাঙ্ক অব 
ইত্ডিয়া ৩৭৬ ভাবতে ব্যাঙ্ক জাতীয়কবণ ৩৭৮ 

8 ভারতের বাণিজ্য ॥ 1৪0৩ ০1 10019 ॥ ৩৮৩-৪০৪ পৃষ্ঠা 
অভ্যন্তবীণ বাণিজ্য ৩৮৩ বহির্বাণিজ্য ৩৮৪ সাম্প্রতিক বহির্বাণিজ্য ৩৮৫ 
ভাবতেব বগ্ু।নি বাণিজ্য ৩৮৭ ভাবতের আস্তর্জীতিক লেনদেনের উদ্ধৃত ৩৯২ 

সাম্প্রতিক লেনদেনের উদ্ধত্ত ৩৯৪ তৃতীয় পবিকল্পনাকালে লেনদেনেব উদ্ত্বের 
অবস্থ। ৩৯৬ রপ্ানি বৃদ্ধিব জন্য গৃহীত সরকাবী ব্যবস্থা ৩৯৭ ন্র্ণনিয়ন্রণ 
নিয়মাবলী ৩৯৮ বাস্ত্রীয় বাণিজ্য কবগোরেশন ৪০ খনিজ ও ধাতু বাণিজা 
করপোবেশন ৪*২ বপ্চানি ৰণ ও নিশ্চক্নতা করপোরেশন ৪০২ ইয়োবোপের 
বাবোয়ারি বাজাব ৪*৩ ইয়োরোপের বাবোয়ারি ঝাজাব ও ভারত ৪০৪ 

৫ মুদ্রাম্ষীতি ও মৃল্যন্তরের প্রবগত। | [7018000. 8. 1১9 75৪০৫ 
7১09 708 | ৪০৫-৪১২পৃষ্ঠা 
ুদ্ষযুগে মৃল্যন্তরের গতি ৪৭৫ যুদ্ধপববর্তী যুগ ৪০৬ প্রথম পরিকল্নাকালে 
মূদযত্তর ৪*৭ দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে মূল্যস্তব ৪৯৭ তৃতীয় পরিক্ষয়নাফালে 
মূল্যত্তর ৪০৯ তৃতীয় পরিকল্পন। ও মূল্যনীতি ৪১১ 

প্রশ্নপত্র ও উত্তর সংকেত ৪১২-৪১৬ ষ্ঠ 



রি টা আনন নীরিক.. 7 নৃন্রসিক কক ইসস পঞ্চম খণ্ড ই ভারতের অগ্জীতিক ক্ষেতে “কারের রজার বা 2 টি স্ 1 32 2154. 

ও ৬টি 

১৭ 
খ অর্থনীতিক পরিকল্পন। ॥ 7300700710 7190171081 £১৯৪৩১ গন্ঠ 

৮. 

অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কাহাকে বলে ৪১৯ অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্লীনার 
প্রয়োজনীয়তা ৪২০ ভারতের ন্যায় দেশে অর্থনীতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব ৪২১ 
ভারতের মত স্বল্লোন্নত দেশে অর্থনীতিক পবিকল্পনার পথে বাধা ৪২২ উন্নয়ন 
পরিকল্পনার সাফল্যের শর্তাবলী ৪২৪ পরিকল্পনার জন্য অর্থসংস্থান ৪২৫ ঘাটতি 
ব্যয় কাহাকে বলে ১২৮ ঘাটতি ব্যয়ের পক্ষে যুক্তি ৪২৮ ঘাটতি ব্যয়েব বিপক্ষে 

যুক্তি ৪২৯ ভারতে ঘাটতি ব্যয়ের পক্ষে যুক্তি ৪২৯ ভারতে বিপুল পরিমাণ 
ঘাটুতি ব্যয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি ৪৩১ 

ভারতের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাসমূহ ॥ [00185 [1৮০ সৃ৪2]" [1205 || 
৪৩২-৪৬৬ ও 

প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৪৩২ লক্ষ্য ৪৩২ ববাদ্দ ৪৩২ অর্থ সংগ্রহের 

স্থত্র ৪৩৩ উৎপাদন বুদ্ধির লক্ষ্য ৪৩৩ অগ্রগতি ৪৩৪ মূল্যায়ন ৪৩৫ দ্বিতীয় 

পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা! ৪৩৫ লক্গ্য ও উদ্দেশ্য ৪৩৫ ববাদ ব্যয় ৪৩৬ 
অর্থসংস্থান ৪৩৭ সমাণোচনা ৪৩৯, পুনবিচারের কাবণ ৪৪১ পরিকল্পনার দশ 
বৎসরের অগ্রগতি ৪৪২ তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা! ৪৪৭ লক্ষ্য ৪৪৭ 
বৈশিষ্ট্য ৪৪০ ব্যয় ববাদ্দ ও ব্যয় বণ্টন ৪৪৯ অর্থ সংস্থ নেব ধাচ ৪৪৯ উৎপাদন 
বৃদ্ধিব লক্ষ্য ৪৫২ তৃতীয় পবিকল্পনাব সমালোচনা ৪৫৩ তৃতীয় পবিকল্পনায় 
বৈদেখিক সম্বল ও লেনদেনের উদ্ধত্ত ৪৫৪ তৃতীয় পবিকল্পনার প্রথম তিন বৎসবের 
অগ্রগতির পধালোচন! ৪৫৫ তিনটি পবিকল্পনার তুলনামৃন্ক বিচার ৪৫৬ ভারতীয় 
পরিকল্পনা : অতীত অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ ৪৫৯ চতুর্থ পঞ্চবাধষিক পবিকল্পনা ৪৬৪ 

১৩. মিশ্র অর্থনীতি || 71115901001) 01709 || ৪৬৭-৪৬৮, পৃষ্ঠা 

£ 

মিশ্র অর্থনীতি কাহাকে বলে ৪৬৭ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের গুরুত্ব ৪৬০ 
রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় || 700110 171708009 ॥ ৪৬৯-৪৯৮ পৃষ্ঠ 

রাষ্ট্রের ক্ৰায়-ব্যয়ের গুরুত্ব ৪৬৯ ভাবছ্ছের যুক্তরাষটরী় আয়-ব্যয় ৪৬৯ তৃতীয় ফিন্যান্স 
কমিশন ৪৭২ ভারতের করব্যবস্থার গঠন ৪৭৬ করব্যবস্থার ক্রটি ৪৭৭ উন্নতির 
স্থপারিশ ৪৭৮ কর অনুসন্ধান কমিশনের স্থ্পারিশ ৪৭৮ ভারতীয় করব্যবস্থা 
সম্পর্কে ক্যালডর ৪৮১ কেন্দ্রীয় সরকারের রাজম্ব আয়ের উৎস ৪৮৩ আয়কর ৪৪ 
বাণিজ্য শুন্ক ৪৮৫ কেন্দ্রীয় অস্তঃস্তন্ক ৪৮৬ মৃলধনী লাভ কর ৪৮৭ ব্যয় কর ৪৮৯ 
সম্পদ কর ৪৯* দান কর ৪৯২ সম্পত্তি কর ৪৯৩ বাধিক আমানত পরিকল্পনা ৪৯৪ 

কেন্দ্রীয় সরকাবের ব্যয় ৪৯৫ বৃদ্ধির কারণ ৪৯৬ ভারতের সরকারী খণ ৪৯৬ 

প্রশ্নপত্র ও উত্তর সংকেত ৪৯৮-৫০০ পুষ্ঠ 

্ পরিশিষ্ট ৫০১-৫০৩ 
শী 



স্রথস বার্ড 

ভারতের অর্থনীতির মৌল সমস্থ 

পঅন্প চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, 

চাই বল, চাই স্থাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জল দার 
সাহসবিষ্তৃত বক্ষপটী 1.৮ ১০০১০০২৩০৩৩৩৩৩ ৩৭০০০ 

,ল্বীজ্দনাথ 
১ (71] 





১ 
ভারাতর জ্থভি তির গল 

7%2 540/%16 ০/ 17717 £7007244) 

অর্থনীতির গঠন বলিতে কি বৃত্যায় ? 
7 79 26747 5৬ এল 91000 0 009010ঠত+ ? 

কোনও দেশের অর্থনীত্বিক অরস্থা, উহাব্ মমস্তা। ও সম্ভাবনা জানিতে হইলে উহাঁর 'জাতীয় . 
মর্থণীতিব গঠন ও বৈশিষ্টোের সহিত পবিচিত হওয়। আবশ্যক। 

জাতীয় অর্থনীতি রনিতে (দ্শর যারতীয় অর্থতীতিক্ ঝার্যার্লীর অমগিকে বুঝায়। এ 
সকল কাম৷বলীর প্রত্যেকটি জাতীয় অর্থনীতির এক একটি অঙ্গ। স্বাতীয় সব্থনীতিন্ 
কাধাবশীকে বিভিত্র অঙ্গ ব1 অংশে বিভক্ত কবা যায়। যেমন, বিনিয়োগ (10595977276) 
ও (ভাগ (9088/797995, ) সংক্রান্ত, বার্যার্লী, কৃয়ি, শিল্প, র্/র্সাম্থ ও বাণিজ্য, পরিৰ্হণ ও 

“সংসরণ, সেবামূলক কর্ম'ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকটিই ভ্বাতীয় অর্থনীতির এক একটি অঙ্ক। 
জ্বাতীয় অর্থনীতির এই সকল বিস্তিনন অন্ধ বা অংশের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক তহাকেই এক্ 
কথায় জাতীয় অর্থনীতির গঠন বল! হ্য়। 

জ্বাতীল্ব অর্থনীতির গণ্নের অর্থাৎ, উহাব বিভিন্ন অঙ্গের পারস্ধরিক সম্পর্কের অলোচন! 
হস্তে জাতীয় অর্থনীতিব অক্বব্রিহিত' কূপ ও টবৃশিষ্ট্যেব ইঙ্গিত পাওয়া যাত্ব। অরষ্ক ব্বঘান 
দ্রুত পরিবর্তনম্ধীল পৃথিবীতে কোন দেশের জাতীয় অর্থধীতি ও উহার গঞ্জন স্থাস্ী হইতে পান 
ন।। আতএব জ্বাতীম্স অর্থনীতির বিত্বিন্ন অঙ্গ ও উহ্বাচ্দর পাঁরম্পবিকু সম্পর্কেরঞ সর্বদ পরিবঞ্জ। 
ঘটিতেছে। জাতীয় অর্থনীতিধগঠ্নে এই পরিবর্তন, লোকস্ষুব অস্তুরাদুল ধীরে, ধীরে গুদ্বীতৃত 
হই। সহসা! একদিন হুম্জিূপে জআবাত্মপ্রকাশ কবে। আজ আমব! দেশে যে মৌলিক অর্থনীতিক 
পরিবঞ্জ প্রত্রন্ষ করিতেছি তাহা স্বাজ ব। গতকাল আর স্ত হয় নাই। ইংরেজ আগমনের গরু, 
বিশেন্ধত বিপত শতকেব মধ্যস্তগ হইতে যে. প্রক্রিয। শুরু হইযাছিল, জাজ তা! পরিণত হইস্ 
উদ্রিয়াছে। প্রাচীর সামন্তরজন্্িক,। ধবম্পববিচ্ছিন্। এাম-কেন্দ্রিক, আব্মনির্জরস্ট্দ এক এখদী 
সমান্ধব্যবস্থার ধ্ংসারগষ হইতে আজ যঙ্্রতিত্িক, শহ্বমূথী ও গারক্পরিক নির্তরন্ল। গরু 
নৃন ভারতের দ্বাবির্ভাৰ দ্বটিভেছে। 

রর্তমান স্কারভেব জাতীয় অর্থনীতির গঠন বুঝিতে হইবে উহার দিম্বলিখিত “বৈশিষ্টা্রিহ 
আলোচন] গ্রয়েনন। . 

১ জাতীন্প এবং মাথাপিছু জাকের স্বয্পন্ত। $ ভারতের মোট জাতীঙ এবং 
মাথাপিছু বাৎসরিক গড় আয়ের মান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অভি অল্পং। ইহা দের 
অনুন্নত ক! স্বল্পোন্নত অবস্থার প্রথম ও প্রধান লক্ষণ । ১৯৬৬১ সাহ্দব হিসাবে, চজ্ডি 

ষুব্যন্জরে জাতীয় আয় ১৪১৫** কোটি টাক! এবং মাখাশিছু আঁ ৬৩* টাকা! । তুলনা 
১৯৫৭ সালের মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের, জাতীদ্ব জায় ছিল ১৬৮১৪৪৭ কোটি টাকা ও দাখাজিছু 

ছিল ৯,৬৮* টাকা। এ বৎসর ইংলগ্ডের মাথার্িটু আম্ম ছিল ৪,৫২৭ টানা! 



তবে লক্ষণীয় যে, পরিকল্পনার গত দশ বৎসরে ভারতের জাতীয় এবং মাখাপিষ নায় 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। 

জাতীয় এবং মাথাপিছু আয়ের স্বল্পত৷ জাতীয় অর্থনীতির শ্বল্প উৎপাদন ক্ষমতার পরিচায়ক । 
“উৎপাদন ক্ষমতা! বৃদ্ধির ছারা জাতীয় এবং মাথাপিছু আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিই ভারতের 
অর্থনীতির মূল সমস্থা!। 
/ই. জাতীয় আয়ের বিভিষ্ন উত্সের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব £ জাতীয় আদ 

যে সকল কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয় এগুলিকে সাধারণত তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়। কৃষি, 
বনভূমি ও মত্ত চাষ প্রভৃতিকে একত্রে প্রাথমিক অর্থনীতিক ক্ষেত্র ( 7১77975 99০60.) 
বলে। যাবতীয় যন্ত্রশিল্প ও খনি শিল্পকে একত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক ক্ষেত্র (99০০০- 
87 9৩০৮০: ), আর ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহণ, ব্যাস্কিং, বীমা, সরকারী ও অন্যান্য চাকরি, 
চিকিৎসা শিক্ষাদানকার্ধ প্রভৃতি অপবাপর যাবতীয় কার্ধাবলগীকে তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক 
ক্ষেত্র (97৮৯5 99০6০: ) বলে । সাধাবণত অনুন্নত দেশে অপব দুইটি ক্ষেত্রের তুলনায়, 

প্রাথমিক ক্ষেত্রেই জাতীয় আযেব প্রধান অংশ উৎপন্ন হয়। পবে অর্থনীতিক উন্নমনের ফলে ক্রমে 
রুষিব মোট উৎপাদন বৃদ্ধি সত্বেও, জাতীয় আয়ে ইহার অনুপাত হাস পায় এবং তুলনায় দ্বিতীয় 
এবং তৃতীয় পধ'য়ের উৎপন্নের অন্গপাত বৃদ্ধি পায়। ভাবতেও আমবা ইহা! লক্ষ্য কবিতেছি। 

অর্থনীতিব একক অঙ্গ হিসাবে কৃষি, অর্থাৎ প্রাথমিক পরধাযেব অর্থনীতিক কাধাবলীর গুরুত্ব 
ভারতে সব।ধিক। ১৯৬১-৬২ সালে জাতীয় আয়েব ৪৬৮ শতাংশ কৃষি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। 
তুলনায় দ্বিতীয় পর্ধায়েব ক্ষেত্র হইতে ১৯'১ শতাংশ ও ব্যাঙ্কিং, পরিবহণ এবং য'বতীয় সেবামূলক 
কার্ষের দ্বাবা অর্থ॥ তৃতীয় পায়ের অর্থনীতিক ক্ষেত্র হইতে মোট ৩৪৫ শতাংশ উৎপন্ন হয়।১ 
ইহা! দেশেব অর্থনীতিক ভারসাম্যের অভাবের পবিচয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক ক্ষেত্রের 
তুলনায়, তৃতীয় পর্ধায়েব অর্থনীতিক ক্ষেত্রেব অতিবিক্ত প্রাধান্য ভারতের স্বল্পোন্নত অর্থশীতিক 
গঠনেব একটি প্রধান লক্ষণ। তবে, পরিকল্পনার গত দশকেব পবিবর্তন বিচাবে দেখ! যায় যে, 
ধারে ধীরে প্রাথমিক উৎপাদনের অঙ্থুপাত হ্বাস পাইয়া! দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ধায়ের ক্ষেত্রসমূহের 
উৎপাদনের অনুপাত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু এই বৃদ্ধিব হার আশানুরূপ নহে । | 

৩. বিভিন্ন জীবিকায় শ্রমশক্তির বণ্টনে প্রবল বৈষম্য ঃ ভাবতে মোট 
জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন কার্ষে নিযুক্ত রহিয়াছে । শ্রমশক্তির ৭২ 
শতাংশ প্রাথমিক অর্থনীতিক ক্ষেত্রে, ১২ শতাংশ দ্বিতীয় পধায়ের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে, বাকি 
১৬ শতাংশ তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক কমে নিযুক্ত । ইহাতে ভারতের জীবিকার ক্ষেত্রে কষির 
অত্যধিক নির্ভবতা প্রমাণিত হয়। ১৮৮১ সালে প্রথম লোকগণনায় প্রাথমিক কর্মে নিযুক্ত 
শ্রমশক্তির অন্পাত ছিল ৫*"৭ শতাংশ । স্থতবাং গত ৮* বংসবেরও দীর্ঘকাল ধবিয়া 
কষিক্ষেত্রে শ্রমশক্তির যোগান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ কর্মনিয়োগের অন্তান্য ক্ষেত্রগুলি 
বিশেষ প্রসারিত হয় নাই। এজন্য ভাবতেব কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহীসমান উৎপাদনের নিয়ম 
বিশেষরূপে কীর্কর হইযাছে। এমতাবস্থায় কুষিনির্ভর অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা, মাথাপিছু 
ও জাতীয় আয় স্বল্প হওয়াই স্বাভাবিক । 

8. মাথাপিছু উৎপাদনশক্তির স্বল্পতা £ ভারতে বিবিধ ক্ষেত্রে মাথাপিছু বাৎসরিক 
উৎপাদনের গড়, ৬৭* টাকা। অন্তান্ত দেশের তুলনায় ইহ! অনেক অল্ন। শুধু তাহাই নহে, 
বিবিধ ক্ষেত্রে অঞ্জিত মাথাপিছু আয়েরও যথেষ্ট তারতম্য রহিয়াছে । 
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কৃষির নীট মাথাপিছু বাৎসরিক উৎপাদন মাত্র ৫** টাকার তুলনায় খনি ও কারখানায় 
( অর্থাৎ বৃহদায়তন শিল্পে ) মাথাপিছু উৎপাদন ১৭০* টাকা ও রেলপথ এবং সংসরণে ১৬০০ 
টাক1। ব্যাধিং বীম। ও পরিবহণে ১৫* টাকা। ইহা দ্বারা! কৃষিতে ক্রমহ্াসমান উৎপাদনের ₹ 
যথার্থ গ্রমাণিত হয় এবং তুলনায় হস্শিল্পে জাতীয় অর্থনীতির সম্প্রসারণের সুযোগের ইঙ্গিত 
পাওয়! যায়। 
₹/৫. অন্নসংখ্যক উপার্জনশীল ব্যক্তির উপর অধিকসংখ্যক উপার্জনহীন 
ব্যক্তির নির্ভরত। £ মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪* শতাংশ উপার্জনে নিযুক্ত। কিন্তু ইহারা 
সকলে উপার্জনে আত্মনির্ভব নহে। ইহাদের মধ্যে ২৯ জন মাত্র উপার্জনে আত্মনির্ভর, আর 
১১ শতাংশ স্বল্প উপার্জন হেতু আংশিক পরনির্ভর। জনসমনষ্টিব বক ৬* শতাংশ উপার্জনহীন 
সম্পূর্ণ পবনির্ভর।১ স্ৃতরাং প্রকৃত পক্ষে মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৯ শতাংশ ব্যক্তিকে বাকি ৭১ 
শতাংশ ব্যক্তির সম্পূর্ণ ও আংশিক ভবণপোষণের দায়িত্ব বহন করিতে হইতেছে । একে স্বক্ 
আয় ও উৎপাদন, তাহার উপর অন্নুপার্জনশীল ব্যক্তিগণেব এই বিপুল ভার জনসাধারণেব সঞ্চয় 
ক্ষমতার অভাবের মৃখ্য কারণ। সঞ্চয়ের অভাবে পুঁজিগঠন ব্যাহত হইতেছে এবং ইহার 
ফলে আয় ও উৎপাদনেব মান স্থায়ীরূপে অবনত রহিয়াছে। 
৮/৬. কোনমতে অস্তিত্ব বজায়ের স্তরে জীবনযাত্রা 8 দেশবাসিগণেব আয় 
এবং প্রধানত কোন্ কোন্ দ্রব্যের জন্য তাহাবা ব্যয় করিয়া! থাকে তাহা বিশ্লেষণ করিলে 
তাহাদের জীবনযাত্রা মান বুঝা যায়। গ্রামাঞ্চলের মোট পরিবারের ৬৩ শতাংশ "ও 
শহবাঞ্চলের মোট পরিবাবেব ৫৪ শতাংশেব মাসিক আয় মাত্র ১** টাকার মধ্যে। কেন্দ্রীয় 
নর ্রগুলজারীলাল নন্দ তথ্য অন্ুসাবে ভাবতেব দরিভ্রতম ১০ শতাংশ ব্যক্তি দৈনিক মাথা- 
পিছু মাত্র ২৮ পয়সা এবং গড়ে ভাবতবাসিগণ দৈনিক মাথা পিছু মাত্র ৭৫ পয়স! বয় 
করিয়। থাকে ।। ইহা হইতে অধিকাংশ ভাবতীয় পরিবাবের দাবিদ্রের এবং উপযুক্ত ক্রয়ক্ষমতার 
অভাবের চিত্র স্পষ্ট হইয়া! উঠে। সুতরাং ক্রয়ক্ষমতার স্বল্পতার দরুন দেশে পণাদ্রব্যার্দির মোট 
চাহিদা! অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিতেছেখ। ূ 

গড়ে গ্রামীণ পবিবারে প্রতি ১০* টাকা ব্যয়ের ৬৭ শতাংশ খাগ্যদ্রব্যের জন্য, প্রায় ১০ 
শতাংশ বেশভূষার জন্য এবং প্রায় ২৩ শতাংশ জালানি, যাতায়াত, শিক্ষ/%, আমোদ-গ্রমোদ 
ও চিকিৎসার জন্য ব্যয়িত হয়। এমন কি মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতেও খাদ্য পানীয়ের ব্যয় প্রায় 
৪৫ শতাংশ। ইহা হইতে দেখা যায় যে দেশের অর্ধেকের অধিক পরিবারে নেহাত 
অত্যাবশ্কীয় দ্রব্যাদি ছাড়া অপরাপর দ্রব্যাদির কোন চাহিদ| বিশ্ষে নাই। অধিকাংশ 
দেশবাসী ষে মাত্র ন্যুনতম জীবনধারণের স্তরে (5919815697.99 1959] ) কোনক্রমে বাচিয়া 

'আছে, ইহ। তাহারই পরিচায়ক । ভারতের স্থল্লোন্নত অবস্থার ইহ! আর একটি লক্ষণ। নযানতম 
জীবনধারণের স্তর হইতে জীবনযাত্রার মানকে উদ্নীত না করিতে পারিলে, দেশে যন্ত্রশিল্পজাত 
পণ্যদ্রব্যাদির চাহিদার সীমাবদ্ধত| দূর ও নৃতন কর্ম হু্টি কর! সম্ভব হইবে না। 

৭. দঞ্চয়ের স্বল্পতা £$ এখানে সঞ্চয় কথাটি আধিক সঞ্চয় (1801065 89511)03 ) 

না বুঝাইয়! প্রকৃত সঞ্চয় ( 098] ৪৪51069 ) বুঝাইতেছে। আমের যে অংশ ভোগের জন্য 

ব্যয়িত না হইয়৷ আয় বুদ্ধির জন্য পুনরায় ব্যবহৃত অর্থাৎ বিনিয়োজিত হয়, তাহাই সঞ্চয়। 
ভারতের মত স্বল্লোন্নত দেশে, স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা, স্বল্প অফ ও আগব্যয়ের আধিক্যের ' জঙ্য 

১,05908589 18962, 



গ্গা অল্প হইতে বাধ্য । ১৯৫৯-৫০ সাঁলে সঞ্চয়ের হাস ছিল ভান্তীয় আগের ৬৯ 'দভাংশ। 
১৯৫৫-৪৩ লালে উহ বাড়ি! ৮'১ শভাঁংশে পৌছায় । ১৪৬৬০৯১ সাজে সঞ্চয় ছার হইছে 

* জাতীয় আয়ের ৯৫ শতাংশ । এ ক্ষেঞ্ে পরিকল্পর্ন! কমিশন লফমের থে লক্ষ্য স্থিয় খরিয়া ছি, 
তারা পূর্ণ হয় মাই। অখচ ভারতের আত্মনির্তর অর্থনীতি উন্নয়গের জন্য জাতীয় জায়েয 
অন্তত ১৫।২০ শতাংশ গ্রতি বৎসর সঞ্চয় আবশ্তুক | সঞ্চয়ের এই স্বল্পতা ভারতের অর্থনীতি 
উন্নয়নের একটি এ্রৰল গ্রতিষদ্ধক । | 

৮. বিনিয়ে।জিত পৃ'জির জ্বজত| ; ত্র আয় ও সঞ্চমের দরুন তারতে উৎপাগীনেয় 
কল ক্ষেত্রেই ফিনিমবৌজিত খ্নুঁজির পরিমাণ অতি অল্প। এ কারণে সর্বত্রই মাথাপি্ক 
উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কঘ। সম্প্রতি পরিফল্জান। কালে ভাবতে খুঁজিগঠনের হার বৃদ্ধি 
পাইতেছে। কিন্তু ইহা গ্রয়োজমের তুলনায় ষথেষ্ট নহে। 

৯. ব্যাপক কম হীঙ্গত। ও স্বর্ধানিষুক্তি £ স্বপ্লো্সত অর্থনীতির ওপর একটি 
বৈশিষ্ট্য এই যে উহা উৎপাদিন-উপকধণগুলি যখযিথ ব্যবহ্থাধ ফ্রিতে পারে না। সেঁজগ্ু তথা 
একদিকে ঘেমম অধ্যবহত গ্র্িতিক সম্পদ দেখা যাঁয়, তেমনি দেখা যায় মানধশক্কির ধখার্যধ 
ব্যবহারের অভাব। ইহার ফলে ব্যাপক কর্মহীন! দেখ| দেয়। ভাবতেও এই অবস্থা 
বর্ভমান। ভারতের কর্মহীনতাৰ প্রধান বৈশিষ্ট্য চারিটি। 
গ্রথমত। এখানে ব্যাপক দীর্ঘকালীন (99০9818%7) কর্মহীসতা! রহিয়াছে । জনসাধারণের 

আয় ও উৎপাঙ্গনক্ষমভা স্বপ্প, ফলে সমাজে সামগ্রিক (££8:65869 ) চাহিদা বৃদ্ধি ঘটিতেছে 
মা। এজন্য শিল্প, ব্যবস।-বাণিজ্য ইত্যাদিব হ্যাপক সন্প্রসাবণ ঘটিত্বেছে না। স্থৃতরাং জসংখ্য। 
বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও লমহাবে কর্মস্থটি ঘটিতেছে না। 

দ্বিতীয়ত, দেশেব প্রধান জীধিকা কলষি মৌন্ুমীনির্তব বলিয়া, বংসরে ৩ হইতে » মাপ 
পর্যন্ত স্থানবিশেষে খতুগত কর্মহীনতা দেখা দ্েয়। পার্শজীবিকাষ অভাব ইহার তীব্রতা ও 
ধ্যাঞ্চি বুদ্ধি করিয়াছে | | 

তৃতীয়ত, দেশে কৃষিসহ অন্যান্য সকল কর্ষে ব্যাপক প্রচ্ছন্ন কর্মহীদতা (0150711567. 07 
81000105701 )১ ঘা] স্বপ্পনিযুক্তি (0700670701)105770076) বঙমান। যাহাধা কর্মে নিযুক্ত 

গনহিয়াছে তাহাদেব অধিকাংশের কর্মশক্তিই পূর্ণরূপে বাধন্ৃত হইতেছে লা। অর্থাৎ শ্রমে 
ক্ষেত্রেও ক্রমহ্াসমান উৎপাদন দেখা যাইজেছে। 

চতুর্থ, দেশেব দীর্ঘকালীন কর্মহীনত| ও স্বশ্পনিযুক্তিব মূল ফাবণ এই যে, বিগত ৫০ বসন 
ধরিয়া ক্রমাগত অন্যান্য পেশা ও জীবিকা হইতে বিট্যত হইয়া এবং জনসংখ্যা বুষ্গিব দরুন 
দেঁশধাসিগণ কধিব উপবে মিব করিতে বাধ্য হইতেছে । পুঁজি শু উপযুক্ কাবিগবী জানের 
অভাবে শিল্পের প্রয়োজনীয় সম্প্রসাধণ ঘটিতেছে না। এইক্গ্য চরিত্র ধিচাবে ভারতের 
র্মহীনতীকে মূলত কারিগবী বা প্রযুক্তি বিগ্ভাজনিত (36:00৮22] ০: 050700101৩8) ) 
কর্মহীনত। বল! যায়। দেশে গুঁজিগঠন অর্থাৎ বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও শিল্প সম্প্রসারণ ধ্যস্তীত 
এই সমস্তার সমাধান সম্ভব নহে। 
৬/ 35. লম্পদ ও জাকের ঘণ্টনে দ্দবগনভীর ববম্য ; ভারতের মত অনেক 

অসথন্নত ৰা স্বল্পোন্নত সকল দেশেরই অর্থনীতির গঠনের অপর একটি গ্ররুতপূর্ণ বিষয় হইল 
১, কর্মে নিযুক্ত ব্যকিগণের একাংদের জপসীরগ দন্বেও মোট উৎপার্শ অপরিবাঁঠিত ধাঁকিলে, তর্ধার 

প্রচ্ছগ্ন কর্মহীদত! রহিয়াছে বলা হয়। 



জান্তীর আয়ের ক্টতে শুশষ্ঠি ইবহদ্য । এই সকল দেশের ঘুিছের ভূষ্বাদী ও খনিক-ধপিতয 
হছে মেখে 'যোট সম্পদ ও আমের অধিষ্কাংশ ফেব্দরীভৃত হই থাকে? অপর পক্ষে ধের 
গাগ দেশধাসীর় আয় স্বল্প । গ্রামে শতকরা ২ ভাগ পরিষাবের নিজস্ব €কান জি লী 
আর শতবয়া ২ গাগের জর্মিয় পরিষাণ ১ একবেবও কম। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের শতক 
৪৫ ভাগ পরিবারেব হয় কোম জমি নাই, বা! খাকিলেশু উহ! ১ একরেরও কম। অপর পক্ষে, 
শতকবা ১ ভাগ পবিবারের হন্যে মোট কৃষি জমির ২* ভাগ কেন্ত্রীভূত। ইহা হইতে গ্রাম্য 
জনসাধারণের মধ্যে সম্পদ ও আয় বনে প্রচণ্ড বৈধম্যেব কথ! সহজেই অনুমান কবা চলে। 
অর্থনীতিব অ-কৃষি অংশেও এই অবস্থা বর্তমান। আয় ও সম্পদের বন্টনে এইররপ বিরটি 
বৈষম্য দেশেব উৎপাদন ও ভ্রব্যসামগ্রীব চাহিদা বৃদ্ধিব পথে একটি প্রবন বাধা। এ প্রসঙ্গে 
উদ্লেখ কব যায়, যে ষুষিমেয় বিত্তশালী অংশেব বিপুল সঞ্চয, উপযুক্ত ব্যবস্থ। গ্রহণের ছারা. 
বিনিয়োগে জন্য পাওয়। সম্ভব হইতে পাবে এবং তাহাতে দেশে পুঁজির অভাব অন্তত আংশিক 
পরিমাণে দূর কব সম্ভব । 

৬/ ১১. উৎপাঞ্গদের বৈচিত্ঞযস্থীনত। ১ ভাঁবতেব কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধান, গম; 
ভষ্টা, পাট, চা, ইন্ছ, ভূলা, ছ্বোলা, চীনাৰাদাষ ও যোয়াৰ ইত্যাদি অল্প কয়েকটি জব্যই প্রধান 
ন্ত্রশিল্পে উৎপন্ন জব্যেব মধ্যে পাটজাত দ্রব্য, সত ও স্থতীষন্ত্ চিনি, লৌহ-ইম্পাত প্রন্কৃতি 

“বু্মেয় ভ্রব্যই উল্লেখষোগা | 
কৃষি এবং শিল্লেন উৎপনেব উপবৌক্ত তাঁলিক। হইতে দেখা ধায় যে, অর্ঠান্য জধ্যাঙ্গি 

উৎপর্ন হওয়! সত্বেও প্রধানত মুস্টমেয় ফযেকটি জধধ্যেব উৎপাঁদমেব উর্পবেই কৃষি ও শিল্পা অং 
বপ্তানি ব্যবসায় নির্ভৰ কবিতেছে। কৃষি ও শিল্পে উৎপাদনেধ শ্ই খৈচিত্রযহীসতী দেশের 
উৎপীদন কাঠামোব শ্রকটি প্রধান 'ছুর্বলতা। বিষিধ গ্রফাব ফসল ও দ্রব্যাদি উৎপাদনের 
ধ্যযস্থা থাবা কধি ও শিল্পেধ বৈচ্ত্র্যকধণ (101৮07815608107 ) ঘটিলে তাহাব খাব অস্থাস্ঠ 
শিল্প ও পার্খজীবিক। স্ট্টি সম্ভব হয়। দেশে অর্থনীতি শক্তিশালী হয়। 

৬৮১২. প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর কৃষির ব্যাপকত। ই ভীবতেধ অর্থনীতি প্রধান অঙ্গ 
কষিধ অন্যতম জ্রাটি এই যে, কৃষকগণ প্রধানত নিজেদের প্রত্যক্ষ ব্যবহাবেব জন্ঠই চাষ কবে। 
সাধাবণভাবে বাঁজাবে বিক্রম কব! তাহাদেব উৎপাদনেব প্রধান লক্ষা নহে । ফলে কৃষকদের 
মিট বিক্রয়যোগ্য উদ্ধত্ত ফসল বিশেষ থাকে না । এই প্রকাব কঁষিকে প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর 
কষি (৭119313601000 [800110 ) বলে। বাজীবে প্রেবিত কধি্জ উদ্ধ্ত্তের (5£৭001051 

৪শ)103) পবিমাণ অতি অল্প লয় শিল্পে কাচামালেব যোগানও অল্প ইহ দেশে 
শিল্প সম্প্রসাবণেব বিশেষ অস্থ্বিধ! ঘটাইতেছে । এইবপ প্রত্যক্গ ভোগনির্ভৰ ক্কৃষি ভারতীগ্গ 
কষিব পশ্চাৎপদ অবস্থাব পবিচয় দিতেছে । অপব দিকে বাজাবে প্রেবিত উদ্বত্তেব পরিমাণ স্বল্প 
বলিয়৷ কষকগণেব আিক আয় স্বল্প থাকিযা যাইতেছে। তাহাব ফলে দেশে শিল্পজীত বিবিধ 
পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা সৃষ্টি হইতেছে না । এই প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভব কৃষিব পবিবর্তে বাজারনির্ভর 
কষিব গ্রচলন (০0171716:01811506101 0 8%10010179 ) আবশ্বক | 

১৩. দেশের অর্থনীতিক লেনদেনের একটি অংশে এখনও টাকার ব্যবহার 
হয় নাঃ পুবাতন সামস্ততাগ্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জমিদার ও সামন্ত নবপতিদের অধীনে 
গ্রামাঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রেই নগদ টাকার ব্যবহার সীম ছিল। ফসল দিয়া ও পরিশ্রম দিয়া 
কষকগণ খাজনা, সুদ, জিনিসপত্রের দাম ইত্যাদি প্রদান করিত। ইহার ফলে অর্থনীতিক 



৮ 

লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে টাকার প্রচলন ছিল না। বৰ্তগাদে:জঙিদার প্রথা ও সাদশ্রাজা- 
গুলির অবসানে, পথঘাটেব উন্নতি ও প্রসারের ফলে টাকার ব্যবহার বাড়িতেছে বটে, তথাপি 
“সর্ব ইহাপ্প্রসারিত হয় নাই । ইহাব দরুন কৃষকদের হাতে নগদ ক্রয়ক্ষমতা অল্প এবং নগদ 
অর্থে সকল বেচা কেনা না হওয়ায় তাহাবা উৎপাদন বৃদ্ধিতে আর্থিক গ্রপোধ্ন! পায় ন| । 

১৪. বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্ধত্ত £ বৈদেশিক 'বাণিজ্যের পবিমাণ ও 
গ্রকৃতি, আমদানি-বঞ্ানির পণ্যাদি, এবং বাণিজ্যের শর্ত ইত্যাদির বিঙ্লেষণে স্বল্পোন্নত দেশের 
অবস্থ৷ বুঝা যায়। 

ভাবতেব রপ্তানি পণ্যসংখ্যা খুবই অল্প। পাট ও তৃলাজাত দ্রব্য এবং চা__এই তিনটিই 
দেশেব 'বপ্তানি বাণিজ্যে প্রধান ভিত্তি। কৃষি ও শিল্লেব বৈচিত্র্যকবণেব অভাব দেশের 

' বৈদেশিক বাণিজ্যেও প্রতিফলিত হইতেছে । অপবপক্ষে দেশের কৃষিব্যবস্থ। প্রত্যক্ষ ভোগ- 
নির্ভর হওয়ায় অন্থান্ত বপ্তানিযোগ্য ফসলের উদ্ত্ব9 অল্ন। তাহা ছাড় শিল্পের প্রসারের 
অভাবে, ৃষিজাত দ্রব্যাদি কীচামাল হিসাবে বধ্চানি হইয়া থাকে । ইহাই ভাবত্সহ সকল 
দবল্লোরত দেশেব বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য । আন্তর্জাতিক বাজাবে কাঁচামাল বপ্তানিকারী 
অনুন্নত দেশগুলিব সীম'বদ্ধ বপ্তানির জন্ক, বপ্তানি বাণিঙ্গ্ে একদিকে যেমন আয় অল্প হয় 
তেমনি, উন্নত দেশগুলি হইতে বিবিধ প্রয়োজনীয় বস্্শিক্পজাত দ্রবাদি ক্রয়েব জন্য অ'মদানিব 
পরিমাণ তৃলনায় অধিক হয়। তাহা ছাডা ইহাদেব বৈদেশিক বাণিজ্যের শত (60709 ০06" 
৮:৪৪) প্রতিকূল হইতে দেখা যায়। কাকা, আন্তর্জাতিক বাজবে স্বল্পোন্নত দে*গুলির 
রপ্তানিযোগা দ্রব্য অল্প, উহাদেব চাহিদা সীমাবদ্ধ এবং প্রতিযোগিতাও তীব্র । এজন্য ইহারা 
রপ্তানি ভ্রবোর স্থবিধাজনক দব পায় না। অপবদিকে অ'মদানি দ্রবোব চাহিদা) বৈ চত্র্য ও 
পবিমাঁণ অধিক। এবং এ সকল যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য একচৈটিয়। মালিকদের দ্বাবা অধিকাংশ 
স্থনেই নিয়ন্ত্িত। সেজন্য আমদানি দ্রব্যেব দব বেশি পড়ে। স্ৃতবাং একদিকে অল্প দরে 
রপ্তানি ও অপরদিকে অধিক দবে আমদানি করায় স্বল্পোন্নত দেশগুলির অধিকাংশেরই বাণিজ্য 
ও লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দেখা যায়। 

শুধুমাত্র ভাবত নহে, পৃথিবীর অন্যান্ত বহু অঞ্চলে, বিশেষত দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও 
এশিয়ার এই প্রকাব বৈশিষ্টাপূর্ণ দেশগুলিকেই অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত (01109০101১6 ০: 
01)09:09ড61016৫ ) দেশ বলিয়া গণ্য কলা হয়। তবে ইহাদের মধ্যে ভাবের ন্যায় ষে সকল 
দেশে অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্ত কর্মপ্রচেষ্টা আরস্ত হইয়াছে ও তাহার ফলে উন্নয়নের পথে 
যাত্রা শুরু হইয়াছে সে সকল দেশকে অনেকে বিকাশমান দেশ ( 1)65%9101)1)6 0010106165 ) 

নামকরণের পক্ষপাতী । 



ঃ 
জাতীম্ আছ 
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ভড্তাতায় আয় কাহাকে বলে ? 
74119 এল 08 &1, 00141? 

অর্থনীতিক উন্নয়নে প্রধান লক্ষ্য হইল জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি। ভারতের পাঁরকল্পনা 
কমিশনও বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনায় জাতীয় আয়ের (এবং ইহার সহিত মাথাপিছু 
'আয়েরও ) উত্তবোত্তব বৃদ্ধি, লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা! করিয়'ছেন। কারণ জনসাধাবণেব দারিত্্ 
দ্ব এবং শোচনীয় জীবনযাত্রাব মানের উন্নতিসাঁধনেব জন্য জাতীয় আম, তথা মাথাপিছু আয় 
বৃদ্ধি ছাড়া গত্যন্তর নাই। 

কোন দেশের শ্রমশক্তি ও পুঁজি এ দেশে প্রারাতিক সম্পদকে ব্যবহার করিয়া! প্রতি 
বংসব বিভিন্ন প্রক'বেব যে সকন ভ্রব্সামগ্রী ও সেবামূলক কাজেব হ্ষ্টি কবে উহাদের অর্থমূলাই 
হইন মোট জাতীয় আয় (07033 [8810781 17590076 )। মোট জাতীয় আয় হইতে 
মূলধনের অপচক্বপৃতিব খরচ (92078018900 ) বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় (9 
বৈ 610178] [1,000 ) পাওয়। যায়। 

সাধারণত ছুই ভাবে জাতীয় আয়েব পরিমাপ কর হয়। ১. দেশের অধিবাসীরা কোন 
বিশেষ সমযধে (ধব! যাক এক বংসরে) যে পরিমাণ দ্রবা ও সেবামূলক কাজ উৎপাদন করে 
উহাদের মাধিকমূল্য সম্িই স্ৃইল জাতীয় আয়। এই পদ্ধ-উকে বলা হয় চুড়ান্ত উৎপবের 
সম ( [1791-72700500 1068] ) 1 ২. কোন বিশেষ সময়ে উৎপাদনেব বিভিন্ন উপায়- 

সমূহ ( যথা ভূমি, শ্রম, পুঁজি এবং সংগঠন ) যে আর্থিক আম উপার্জন করে তাহার যোগফল 
হইল জাতীয় আয়। এই পদ্ধতিকে বল! হয় উপাদান পাবিশ্রমিকেব সমাকই ( ঘ'০৮০৮- 
[১8910016106] ) ব। আয় সমস পদ্ধতি ([70০0706-69৮৯1 119৮,০৭ )। এই পদ্ধতিতে 
নিয্পিখিত বিষয়সমূহের সমষ্টি গ্রহণ করিতে হয়--ক. সকল প্রকার মজুরি। খ. সকল 
প্রকাব নীট খাজনা । গ. সকল প্রকার স্থ্দ। ঘ. সকন প্রকার ব্যবসায় প্রত্ষ্ঠানের মুনাফা 
ও স্বনিযুক্ত (9911-011)10)90 ) ব্যক্কিবর্গের আয় ( যেমন-__উকীল, ভাক্তীর ইত্যাদি )। 

ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপে অন্ুস্থত পদ্ধতি 
হত 8517290 0£ 5258808170 8710288, 2০08 হন 018 

ভারতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে ও অন্ান্ত অন্থুবিধার 
জন্ত উপরোক্ত পদ্ধতির কোনটিই সম্পূর্ণকধলে অনুসরণ করা সম্ভব নহে। সেজন্্ একটি মধ্াপন্থ! 
অবলম্বন কর! হইয়াছে। কৃষি, শিল্প প্রভৃতির যতগুলি ক্ষেত্রে সন্তব চূড়ান্ত উৎপক্ধের সমর 
পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। অস্থান্ত ক্ষেত্রগুলিতে আয় সমষ্টি বা উপাদান পারিশ্রমিক সমর 
পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । 



গত 

'ভ্ী্তীয় আয়ের হিসাবের গরুত 
6207 ঘতেত 0 বি /৬ণণ 0াখ&া, 00247 709শাত1 ণতও 

লিলি ধধিণে আধুনিক কালে সর্বদেশেই জাতীয় আয়ের হিসাব প্রণয়ন ও বিস্লেষণের 
উপযোগিতা ঘা গুরুত্ব অপবিসীম। 

১. কোন দেশে অর্থনীতিক অগ্রগতি হইতেছে কিনা অথব| উহা! কাম্য পথে 
চলিতেছে কিনা, অগ্রগতির হার প্রযোজলমত কিনা_এ সকল জানিতে হইলে জাতীয় 
আয়ের হিসাব ও বিশ্লেষণের সাহায্য লইতে হয়। ভাবতে ক্ষেত্রে এই বিষয়েব 
তথ্যাদি এই কাবণেই প্রয়োজনীয়। ভাবতেব জাতীয় পায় ১৯৫১-১ পাঁল হই 
১৯৬০-৬১ সালে শতকরা ৪২ ভাগ হাবে বাড়িয়াছে। 

খ. দেশে জীবনবাজ্ঞার মা কি শুবে হহিগ্াছে, ওগ্যান্ত দেশেব তৃলীনায় গাহা কিরাপ-_ 
ইহা জানিতে হইলে জাতীয় আয়ের বিষ্লোবণ অপরিহার্য । ১%৪৮-৪৯ পালের 
সূলযাত্জবে, ১৯৫৬-৫১ সালে ভাবতে মাথাপিছু আঁয় ২৪৬ টাকা হইতে বুদ্ধি পাইয়া ১৯৬০-৩১ 
পালে প্রায় ২৪৪ টাকায় পবিণত হষ্টয়াছে। 

আমেবিকান ডলাবে, ১৯৬০-৩১ সালে ভাবতেন মাথাপিছু জাতীয় আয (ঘা 796 
1৩৩ 01 [)1012612) ) ছিল ৬১ ভনাব। তৃলনাধ ১৯৫৯ সালে ফ্রান্সে মাথাপিছু আয় * 

ছিল ১২১৪ ভলাব, পক্চিমজার্জেনীতে ৯৮৩ লাব ওঁ ইংলগ্ডে ১৩৬০ ভলাবেব সধ্জান। 
ইহা হইতে ভাবত অন্তান্য দেখেব তুলনা কতটা অনগ্রসব তাহা বুঝ। যায়। 
৩. জাতীর য় বিশ্লেষণের মধ্য দিয় কোন্ কোন্ অর্থনীতিক ক্ষেঞ্জে কি 

পরিমাণ সম্পদ স্ষ্ট হইতেছে, জাতীয় অর্থনীতিতে উহাদের তুলনামূলক গুরু 
কিরপ ও জাতীয় অর্থনীতির সামস্তিক চরিত্র কি_তাহা পরিস্চুট হুয়। ১৯৬০- 
৬১ সালে তাবতেব নীট জাতীঘ আয় (চল্তি মূল্য অন্ুসান্নে ) ১৪,১৬০কোটি টাাব মধ্যে 
কেবল কৃষি ও আন্রষঙ্গিক ল্গেত্র হইতে ৬,৯০০ কোটি চীকাব সম্পদ উৎপদ্ন ইইযাছ্িল। অর্থাৎ 
জাতীয় আয়েব প্রায় অর্পাংশ (৪৮৭ শতাণ্শ ) কৃবি হইতে উৎপন্ন হয। এই কাবণে ধলা হয 
তাব্বতীয্র অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক | 

৪. জাতীয় আয়েব হিসাব 9 বিশ্লেষণের মাধামে সমাজের কল্যাণের পরিমাপ 
কবা যায়। কিন্ত এই পরিমাপ সকল সমষে সঠিক ও বাস্তবান্নগ না হইনেও পাবে। কাবণ 
সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধি সহিত যুক্ত নে এমন সব কাজে ধিপুল পবিমাণ অর্থ বাড়িত হইলে 
তাহাও জাতীয় আয়েব বৃদ্ধি ঘটাইবে । অথচ এ বায দ্বাবা যথার্থ কল্যাণ বৃদ্ধি হইবে না। 

৫. জাতীয় আয়ের বিজৌদণ জাতির অর্থনীতিক সমস্যাকে বুঝিতে এবং 
উহ্হার সমাধ।নের পথ বাহির করিতে পাহাধ্য করে। জাতির সঞ্চয়ের পবিসাঁণ ক্কত, 
কোন্ শ্রেণীর লোকেব হাতে জাতীয় জায়েষ কত অংশ যাইতেছে, জাতীয় আয় বর্টনের ধাঁ্টে 
বিভিন্ন সয়ে ফোন পরিবর্ম হইঠেছে কিনা, কোন্ শ্রেণীর উপবে কি পরিমাণ কয ধার্ 
করিতে হহঁধে, বিভিষ্। শ্রেণীর দেয় ্ষখতাঁর সহিত সঙ্গতি ধাঘিয়া ধাহাতে সেই ধরঙারকে 
বুধধিভাধে আরোপ করা ধাঁ ইত্যাদি গুক্্পূর্ণ তথ্য অর্থনীতিক পরিকল্পনায় উন 
জপরিহর্ষি। ভরতে জীতীয় সের খুবই অল্প। পরিকল্পনার অর্থ সংখাহের ওক 
এই সঞ্চজ্ের হার অপধাপ্ত। সুতরাং বিদেশী পুজি ভারতে আদধন ধরিতে হইধে ফিদা) 



আসিতে ইইলে ডি গরিরধাণ পররোজিন-_.ঞ্ছ সকল বিধয়ে জাতীয় জার বিদ্ধ ধতীষ্ত'কোন 
সঠিক পিথান্টে পৌঁছনি স্ভধ নী। 

৬. ভারতের মত যুক্তরাষত্রীয় দেশে বিভিন্ন রাজোর জাতীয় জায় লংজনহ্ত তথ্যাদি 
আরে! একটি বিশেষ কারণে প্রয়োজনীয় । এই ভথ্যেক্ক উপয়্ ভিত্তি করিয়াই ভাতের 
€কজ্জীয় সরকার বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যকে কি পরিমাণ সাহাব্যস্বর্ূপ অন্ুদান 
(0:988575-818) মঞ্জুর করিবে তাহ। ঠিক পারে। 

৭. ধনতান্বিক দেঁশসমূহে বাণিজ্যচক্রজঙ্গিত্ত মন্দা বিভিন্ন সদয়ে জাতীয় জীবনকে 
বিপর্যস্ত করিম! দেয়। এ সকল দেশের সরফারের প্রাথমিক ফর্তয্য তখন এ অঙ্দার 
ব্যাপকতা পরিমাপ ফর এবং উহায় তীন্রত। নিরসন করিয়া সংকট হুর বয়, জাতীয় 
আয়ের হিললৈধণ ধরা মর্দীর তীব্রতা ও ব্যাপকতা সংঞ্ীন্ত তথ্যাদি পরিদ্দুট ইইয়া উঠে ইং 
মন্দার অবস্থ! বুঝিতে সরকারের স্থৃবিধা হয়। 

ভারতের ভ্রাতায় অয়ি হিসাবের অস্বিধা 
]1,171717871019 01081710457 59 0৮ 4110 141, 10014, 02 7177074 

ক. নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ কর! ভুবূহ ঃ ভারতের মত দেশে জাতীয় 
আয়ের নিভূ'ল এবং নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং সংকলন করা একটি চরহ ফাধ। 
বলা হয় যে, ভারতীয় পরিসংখ্যান বহু ক্ষেত্রেই শারসনবিভাগের প্রম্নোজন অনুষামী তরি করা 
হয়। বাউলী ও রবার্টসনের কথায় বলা যায় ভারতীয় পরিসংখ্যান অসংষদ্ধ, অসম্পূর্ণ, বিক্ষিপ, 
কোথাও কোথাও বিভ্রান্তিকর এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের পরিসংখ্যান নাই বলিলেই চলে। 
যেমন গ্রামাঞ্চলের মূল্যত্তরের পরিসংখ্যান বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত । জন্মহার ও মৃত্যুহার সংত্রীন্ত 
তথ্য অসম্পূর্ণ এবং মন্ুণীহার সংক্রান্ত কোন খবর সাধারণত পাওয়| যায় না। 

খ. ভরতে কৃষি-পরিসংখ্যান অসম্পুর্ণ : ভারতের মত দেশে কৃষি-সংক্রান্ত 
পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম । কারণ দেশের অধিকাংশ লোৰ কৃষির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
তাবে নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান__-অতীতে ত বটেই-_বর্তমানেও অসম্পূর্ণ । 

দা. অর্থ-বহিভূর্তি ক্ষেত্রে উৎপাদনের হ্িদাব করা কঠিন: জাতীয় জম 
কমিটির মতে, উৎপাদনের বড় একটি অংশ, উৎপাদকের! নিজের! ভোগ করে অথবা অস্থযান্ঠ 
ভ্রবাস,মগ্রী কিংবা সেবামূলক ক্বাজের সহিত প্রত্যক্ষ বিনিষয় করে। ফলে উৎপাদনের এ 
অংশটি অর্থের বিনিময়ে বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনীত হয় না। অর্থাৎ উহা! অর্থবহিতৃ$ 
ক্ষেত্রে (101-17009% 8০০০: ) থাকিয়া যায় । জাতীয় আয়ের হিসাবে উহাকে অস্তভূক্ত 

করিষার জপ্ঠ আর্বিক ( 2:07০815 ) এবং অর্থ-বহিভূ্ত-_এই ছুই ক্ষেত্রেরই হিসাব নইবার 
কথ! জাতীয় আয় ফমিটি ষলিয়াছেম। বলা বাঞ্ছল্য ষে অর্থবহিভূত ক্ষেত্রের উৎপাদনের সঠিক 
হিসাব করা খুবই কঠিন। 

ঘ. শিল্পক্ষেত্রের হিসাব অসম্পূর্ণ £ শিল্পক্ষেত্রেরে উৎপাদনের হিসাবও ভারতে 
অসম্পূর্ণ। কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার হিসাব পুরাতন ও নির্ভরযোগ্য নহে? শিল্পের এবং দ্ৃষির' 
উৎ্পান বায়ের কাঠামে! লম্পর্ধেও সংবাদাদি অপর্যাপ্ত । জধির সহিত সম্পর্কযুক্ত জনলাধারণের 
ভোগ সংক্রা্ত ব্যয়ের এবং সঞ্চয়ের পরিসংখ্যান সঞ্্টহ কর! কঠিন। সমগ্র অর্থনীতিক খাবনস্থাক 
শি ও ₹ধি উৎপাদনের অসংসষ্টিত অধস্থাই ইহায় কারণ। 



১০১ 

এই সকল কাবণে ভাবতে জাতীয় আয়েব হিসাবে বিভিন্ন পঞ্ডিত এক্মত হহতে পারেদ 
নাইণ একেব হিসাবের সহিত অপবেব হিসাবের অনেকক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থকয দেখ যায়। 

এক্তারতে জাতাঁয় আয়েব হিসাব 
47৮12187779 07 4701৭, 10047) 704 

১৯৪৯ সালে ভাবত সবকাব কতৃক জাতীয় আয়েব তথ্যার্দি সংকলন এবং হিসাব প্রণয়নের 
জন্ত জাতীয় কণ্টি নিযুক্ত হয। ইহাব পূর্বে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জাতীয় আয়েব নির্ভবযোগ্য 
হিসাবেব কোন ব)বস্থা ছিল না। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিন্গণ জাতীয় আযমের 
হিসাব প্রণয্পনেব ষে সকল চেষ্ট। কবিয়াছেন তাহ। হইতে বিগত শতাব্দীর শেষ পর্যস্ত ভারতে 
জাতীয় আয়েব অন্গুমান কবা সম্ভব। নিষ্ে উক্ত [সাবসমূহ গ্রদশিত হইল। 

| যে বং্সবেব জন্য বাধিক মাথাপিছু 
5 হিসাব কা হইয়াছে | আয় (টকা) 
দাদাভাই নওবোজী ১৮৬৮ ২৩ 

উইলিযম ডিগবী ১৮৯৪ ১৮ 
ওয়াদিয়া এবং যোশী ১৯১৩-১৪ ৪৪ ৩ 
ফিগুলে শিবা ১৯২২ ১১৬ 
ভি কে আব. ভি. বাও ১৯৩১-৩২ ৬৫ 
জাতীয় আয় কমিটি ১৯৪৮-৪৯ ২৪৭ 

( চূডান্ত বিপোর্ট ) 

উপরে প্রদশিত হিস'বে ব্যাপক পার্থক্যেব কাবণ হইল নির্তবযোগ্য পবিসংখ্যানেব অভাব । 
মাথাপিছু আম্নেব উক্ত হিসাবকে (জাতীয় আয় কমিটি বিপোর্ট ছাডা ) নিখুঁত ও নিতৃলি মনে 
করা যায় না। তবে ইহা হইতে মাখথাশিহ আয়েব গতি এবং দেশের মাছুষের আর্থিক অবস্থার 
তংবান্সীন চিত্র মোট মুটি ভাবে বুঝ! যায়। 

স্ব'ধীন তালাভেব পব ধাবাব'হিকভাবে জাতীয় আয়েব ঠিসাব প্রণয়নেব জন্ত ভাবত সবকার 
একটি জাতীয় আয় সংস্থা (ব001251 [001709 [001৮) ১৯৪৯ সালে স্থাপন করেন। 

ইহাকে নির্দেশদানের জন্ত অধ্যাপক মহলানবিশ, ভঃ গ্যাডগিল এবং ডঃ ভি, কে, আর. ভি, 
রাও প্রমুপকে লইয়া গঠিত জাতীয় আয় কমিটি (1861009] [170017)9 007091518699 ) 

নিয়োগ কবেন। মাঞ্কিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কুজনেটন-এব সহায়তায় ১৯৫১ সালে জাতীয় আয় 
কমিটি উহাব প্রথম ও ১৯৫৪ সালে চূড়ান্ত বিপোর্ট পেশ কবেন। এই রিপোর্ট হইতে 
-১৯৪৮-৪৯, ৪৯-৫০, এবং ৫*-৫১ সালেৰ জাতীয় আয়েব হিসাব পাওয়| ষায়। তৎপবব্তাকাল 
হইতে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠন (067৮8) 98565608] 028571555107 ) ভারতের 
জাতীয় আমের হিসাব প্রকাশ করিতেছেন । 

তারতের জাতীয় আয়ের নৈশিষ্ট্য 
চ8৯710765 ০৮ 0185 ১8 2101651, হা ০০085 

ভারতে জাতীয় আয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করিলে যে সক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তাহা! সংক্ষেপে 
নিযে আলোচিত হইল। 

১. স্তারতে মোট জাতীয় আয়েগ ঞনা নও বক! খাত০৩০ছ । প্রত পারকলপণার 



কন, ধন * আমদানি খাঁণিজ্য, পুজিদ্রব্য আমদানির অন্মতি দানের ক্ষেত্রে, বিদেশী 
সল্প গ্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতায় এদেশে মৃতন শিল্প স্থাপন বা! পুরাতন শিল্প সম্প্রসারণের 

কেত্রে উৎসাহ ও অনুমতি দানের বিষয়ে, কচামাল ব্টনে ইত্য।দি নানাবিধ ক্ষেত্রে বাছিয়. , 
বাছিয়৷ বিশেষ বিশেষ শিল্প গোীকে অধিকতর স্ুবিধাদান করা হয়। 

৬. যেখানে সরক।র কতৃক বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেখানেও এরূপভাবে 
মূল্য নির্ধারিত হয় যাহাতে শিল্পের যথেষ্ট মুনাফা থাকে । সবকারের রাজন্ব ও আধ্িক নীতিও 
এরূপভাবেই রূপায়িত হয়। 

৭. অতীতে ভারতে আধুনিক শিল্পের যে উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা প্রধানত সংরক্ষণ নীতির 
জন্যই সম্ভব হইয়াছে এবং ঠেজন্য ভারতীয় করদাতা! ও ভোগকারিগণ যথেষ্ট ত্যাগ স্থ্ীকার 
করিয়াছে । বঙ্মানের পবিকল্পিত শিল্পোন্নয়নেও সংরক্ষণ নীতি অব্যাহত রহিয়াছে। কিন্ত 
জনসাধারণের উপর ব্যক়ভার অর্পণ করিয়া! এবপে যে সকল শিল্পের বর্তমান সমৃদ্ধি ঘটিতেছে, 
উহার্দের মুনাফার সবই বেসরকাবী মালিকগণের পকেটস্ত হইতে দেওয়া হইতেছে । ইহাদের 
সরক।রী নিয়ন্ত্রণে কিংব। মালিকানা আনয়নেব কোন নীতি বা সেরূপ ইচ্ছা সবকারের আছে 
বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে মনে হইতে পাবে যেন বিশেষ বিশেষ বেসরকাবী উদ্যোগকে 
মুনাফার সঞ্চয় এবং দ্রুতবেগ্নে দর্ঘপুল আর্থিক ক্ষমতা করায়ত্ত কবিতে দেওয়াই সরকারী নীতি 

* ৮১৯ বর্তমান শিল্পায়ন নীতিব অপব দিক হইতেছে পুঁভি গঠনে বেসরক।রী উদ্ঠোগের 
ক্ষেত্রের উপর নির্ভরতা । কার্যত ইহার ফল দাডাউঘাছে যে সরকাৰ নির্দিষ্ট সঞ্চয় সম্ভব 
করিবার জন্য ইহাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া ইহাদের এরূপঙ্বে সংরক্ষণ করা 
যেন ইহার! যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় করিতে পারে। এনূপ বিভিন্ন শিল্প গোষ্ঠী সরকারী নীতির 
পক্ষপুটে আশ্রয় পাইয়! অত্যধিক মুনাফ। উপন্্জন ও সঞ্চয় দ্বার| প্রচণ্ড আর্থিক শক্তির অধিকারী 
হইয়। দেশের ধনবৈমম্য বৃদ্ধির কাব্ণ ঘট।ইতেছে | দেশের শেয়াব বাজারের চড়তির অবস্থ। 
ইহারই ইঙ্গিত দেখ। .. 

৯. উপরোক্ত নীতির ফলে, ত্বভাবতই উৎপাদনের উপব অত্যধিক গুরুত্ব পড়িয়াছে এ 
বণ্টনের দিকটি অবহেণিত হইতেছে । শুধু তাহাই নহে, বেসরকারী উদ্যোগনির্ভর শিল্পায়ন 
ঘটাইতে গিয়! শিল্পে।ন্লতির সামাজিক খরচের (9০9০1810০১8) দিকে লক্ষ্য দেওয়। হইতেছে 
ন|। শহরাঞ্চলে বস্তির দুরবস্থা, ফুটপাতে অংশ্রধ গ্রহণকারী জনতার ক্রমবর্ধমান সংখ্য। 
ইহাবই ফল। | 

১০» ইহার উপর বহিযাছে ভারতের পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী ও মালিকগণের অনস্থার্থবিরেধী 
অন্যায় ও অসংযত লোভ। করফাকি, ব্যাপক ভেজাল, গেপন মূজুদরদারী, দুর্মাতি প্রভৃতি 
ইহার ফল এবং ইহাও ধনবৈষম্য বৃদ্ধিতে কম সাহাধ্য করে নাই। 

১১. রাজনৈতিক দলগুলির তরফ হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট নির্বাচনকালীন চদা, 
আদায়ের গ্রথা এবং অবসর গ্রহণক।রী পদস্থ সরকরী কর্মচ।রিগণ কতৃক বেসরকারী উচ্ভোগের 
শিল্পে উচ্চবেতনে কর্ম গ্রহণের যে অস্তুভ গুবণতা দেখ দিয়াছে, তাহাতে বেসরকারী উচ্চোগের্ 
কার্ষকর নিয়ন্ত্রণেও বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। | 

১২. সর্বোপরি ভারতের বর্তমান মূল্য স্ফীতি ও প্রতিক্রিয়াশীল কর ব্যবস্থার প্রভাবও 
ইহাতে অল্প নহে। মূল্যস্ফীতি দেশে ধনট্রযমা ব্রদ্ধি কলর. গাারতো০আররাজন্ের 
অধিকাংশই পরোক্ষকর। উহার 

»* রশ 



৯৬ 

সক্ধ হইতে আদায় হয়। তুলনায় আয়কর হইতে আদায় হয় যা ২২ শতাংশ ওতরাঃ 
(শের ধনবৈধম্য হ্থাসে কর ব্যবস্থ।র অবদান সামান্য বলিলেই চলে। « 

বৈষৃম্য স্তাস করিবার উপায়: আয় ও সম্পদের বৈষম্য বৃদ্ধি কোন দেশের পক্ষেই 
বাঞ্ছনীয় নহে, ভারতের মত উন্নয়নকামী দেশের পক্ষে তো৷ নহেই। কারণ ইহা! গরিষ্ঠ সংখ্যক 
দেশবাসীর মধ্যে যে দুর্দশা ও হতাশার সঞ্চার করে তাহাতে উৎপাদন বুদ্ধির প্রচেষ্টা! কিছুতেই 
বেগবতী হইতে পারে না । উপরস্ত আয় ও সম্পদবৈধম্যের অত্যধিক বুদ্ধি দেশে বিস্ফোরক 
অবস্থার স্থষ্টি করিতে পারে। একারণেই ভারতের সংবিধান রচয়িতাগণ দেশে জ্নকল্যাণ 
রাষ্ট্র স্থাপনের নির্দেশ দিয়াছেন এবং পরিকল্পনা কমিশন আথিক ক্ষমতার অধিকতর সমবণ্টনের 
লক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রের তরফ হইতেও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। 
কিন্তু গৃহীত নীতির সহিত কর্মপন্থা ও পদ্ধতির অসংগতি রহিয়৷ গিয়াছে । এ কারণে, গৃহীত 
নীতিগুলির উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব আবোপ করিয়া উহাদেব সহিত সংগতিপূর্ণ কর্মপন্থা গ্রহণের 
উপরই জোর দেওয়া আবশ্যক । এজন্য__ 

১. গার প্রগতিশীল করিয়। পরোক্ষকর হাস ও প্রত্যক্ষকর বৃদ্ধি করিতে 
| 

২. মৃল্যস্তর বৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য কাক ব্যবস্থ। গ্রহণ করিতে হইবে । 
৩. বিভিন্ন শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য সংক্রান্ত সবকাবী মূল্য নীতির রদবদল কবিতে হইবে । 
৪. কৃষির ন্য।য় শিল্পে ও অন্যান্য আযের ক্ষেত্রে আযের উপর সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করিতে 

হ্ | 

৫. উচ্চশ্রেণীর অপচয়মূলক, বিলাসব্যঘু কঠোরভাবে সম্কৃচিত করিয়া তন্থারা তাহাদের 
অধিক সঞ্চষে বাধ্য করিতে হইবে। 

৬. রী প্রতিষ্ঠান মারফত সমাজের সঞ্চয়কে আধুনিক শিল্পক্ষেতে প্রবাহিত করিতে 
| 

৭. বর্তমান প্রশাসনিক যন্ত্রের আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে । 
৮. রাজনৈতিক দলগুলিকে বিশেষত শাসকদলকে অর্থ" সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যয়ে আচরণে 

সংযম ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হইবে । 
৯. প্রশাসনিক যন্ত্রকে কাকর ও দক্ষতাসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে । 

১০, নে ও সামাজিক নিবাপত্তামূলক কার্য গুলি য্থাযথবূপে সম্পাদন করিতে 
হইবে। 

১১. দেশে একচেটিয়। শিল্পগো্ঠীর উৎসাদন করিতে হইবে। 
১২. সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র খোচিত বেগে সম্প্রসারিত করিতে হইবে। 
সর্বেপরি প্রয়োজন দেশে আজ প্রত্যেকের মধ্যে সকলের জন্য দরদ, দায়িত্ব ৪ আত্ম- 

সংযম ও শৃঙ্খল! বে।ধের জাগরণ। আর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন আজ সমবায়ী 
উদ্ভোগের উপর, উৎপাদনেব প্রচেষ্টা ও উহার.ফলভোগে সকলের সমবেত অংশ গ্রহণের উপর। 
মুখে আদর্শের প্রতি ষে আন্গত্য ঘোষিত হয়, কর্মে তাহার বাস্তব ও একনিষ্ঠ প্রতিফলনের 
প্রয়োজন । ইহার জন্য অগ্রণী হইতে হইবে তাহাদেরই যাহারা আজ অপর সকলের তুলনায় 
সৌভাগ্যল্জ্মীর আশশীর্বাদপুষ্ট হইয়! বিত্ত ও ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করিয়াছেন। ইহার উপর 
ভারতের ভবিষৎ গতিপথ বিশেষ রূপেই নির্ভর করিতেছে । 



৩ 
কর্র্থীনতা 9 ভললানিযুক্তি 

(77917107176 2710 (/172616177010717917 

হুর্সহীলতা ক্কাহাকে ঘলে ? 
সানু 2৪ 01121121051 ? 

দেশের মজুরি ও বেতনের প্রচলিত হারে কাজ করিতে ইচ্ছুক ও সক্ষম বাডিগণ যধন কাজ "খুঁজির! 
পার না! এপ অবস্থাকে অর্থবিস্ভায় কর্মহীনত! বা "592201০529৩: বলা হয়। এইরূপ কর্মহীনতাবে 
অনিচ্ছাবশত কর্মহীনতা (10৮০9181769 :5 [0091121)195708,৮ ) বলে। 

কর্মহীনতার সমন্া বর্তমান বুগের বিরাট অভিশাপ। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সুদূরপ্রসারী আবিষ্কার, 
প্রয়োগ বিগ্ার যুগান্তকারী উন্নতি, শিল্পদক্ষতার উৎকর্ষ, এ সকলকিছুই মানুষের মনে এই আশারই সঞ্চার 
করিয়াছিল যে তাহার নুনতম অভাব-অভিযোগের সহজেই সমাধান কর! যাইবে-_মানুষের জীবনকে অগ্তাবের 
তাড়না হইতে মুক্ত করিয়া সুখী হন্দর এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন উচ্চতর জীবনধারায় জভিষিক্ত করিবে । বর্তমান 
পৃথিবীতে এই সম্ভাবনা আজ আর অলস কল্পনা নহে, বাস্তবে রূপায়পযোগ্য এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ 
নাই। কিন্তু একদিকে যখন পণাদামগ্রীর অফুরম্ত চাহিদ|! এবং উহার উৎপাদনের ক্ষমত। ষান্ুষের আয়ত্তাধীন, 
তখন অপরদিকে অবিশ্বান্ত হইলেও ইহা! সত্য যে, অসংখ্য মানুষ উৎপাদন কর্মে যোগদান করিতে ব্য্র 
হইলেও সামাজিক ও অর্ধনীতিক ব্যবস্থার বিবিধ অসংগতির জন্ত দিনের পর দিন কর্মহীনতাঁর অভিশাপ 
মাথায় বহন করিতেছে। 

কর্মহথীনতার কুফল 
ম্জার.ও 06 ঢা, 0াধাহাা 

কর্মহীনতার ফলে সমাজ ও ব্যক্তি উভব়েই নিগারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজের ছ্িন্ক হইতে কর্ষ- 
হীনতার নর্থ হইল সামাজিক সম্পদের, বিশেষ করিয়! সর্বাধিক মুল্যবান মাননিক সম্পদ্বের অপচয় এবং 
ইহার সহিত আনুষঙ্গিকভাবেই অন্তাষ্ঠ প্রাকৃতিক সম্পদের অব্যবহার। ব্যক্তির দিক হইতে বিচারে দেখ! বায় 
কর্মহীনত| শুধুমাত্র আধিক দীরিদ্রকেই তীব্রতর করিয়া দৈহিক যন্ত্রণাকে অসহা করি! তোলে তাহা 
নহে, ব্যক্তির নৈতিক জীবনের উপরেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। গভীর হতাশা ও গ্লানি, চারিত্রিক 
বিকার, ব্যজির নিজের উপর তথ! সমগ্র সমাজের উপরে তীবররতম অনাস্থা ও ঘুণ! শুষ্টির মাধ্যমে, মানবিক 
জীবন বলিতে যাহ! বুঝাব কর্মহীনতা তাহার সকলই ধ্ৰংন করিবার বীভৎস মানদিকত। সৃষ্ট করে। তাই 
কর্মহীনতার প্রতিক্রিষা যত না দৈহিক, ততোধিক মাননিক ও নৈতিক । ১ 

ভারতে কর্মহানতার সমস্থ 
217) 72750917514 0৮ 00201210950 গা হত 014 

নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাবে ভারতের কর্মহীন ব্যক্তির মোট সংখ্য| সঠিকভাবে 
নিরূপণ করা সম্ভব নহে। এ বিষয়ে সরকারী ও অন্যান্য স্ত্রে সংগৃহীত তথ্যাদি অসম্পূর্ণ । 
তবে কোন কোন বেসরকারী বিশেষজ্ঞ মহলের মতে ভাবতে বিবিধ শ্রেণীর কর্মহীন ব্যক্তির 
সংখ্যা ৫--৭ কোটির কম নহে ।২ 

হিসাব কর! হইয়াছিল যে প্রথম পবিকল্পনার শেষে ৫৩ লক্ষ ব্যক্তি কর্মহীন থাকিয়! 
১০099595989 8 জ্ত]1 20:0১9105209705 20 ৯ ঘ৩৪ 9০919, 

২. হিসাব অবনত ১৯৫৩৫৪ মালের । ০./. 0. বৈ. 98:]৩৩---17505800 150010010808৬ 70.59$8 



নও 

ঠাইবে। ছিতীয় পরিকল্পনাকালের পাচ বরে নৃতন কারার খংখ্যা "হই 
অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ নৃতন কর্ম-প্টির প্রয়োজন ছিনি। 
পয়িকয্পনাফালে আশা কর! হইয়াছিল যে কৃষিবহিভূতি ম্ষেত্রে ৮* লক্ষ নৃতন কর্ম স্টি কর 
যাইৰে। কিন্তু বস্তুত প্রায় ৬৫ লক্ষ নৃতন কর্ম ক হইয়াছিল। সুতরাং তৃতীষ পরিকল্পনার 
প্রারস্তে কর্মহীন ব্যক্তিব সংখ্যা ঈীড়াইয়াছে প্রায় ৯* তক্ষ। ইহার উপরে তৃতীয় পরিকল্পনার 
পাচ বৎসরে নৃতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাড়াইবে প্রায় ১ কোটি ৮* লক্ষের মত। পরিকল্পন৷ 
কমিশনে হিসাবে এই পাচ বৎসরে কৃষিক্ষেত্রে ৩৫ লক্ষ এবং কৃষিবহিভূত ক্ষেত্রে ১ কোটি ৫ 
লক্ষ_অর্থাৎ মোট ১ কোটি ৪* লক্ষ নৃতন কর্ম গুষ্ট হইবে। স্থৃতরাং ইহা হইতে দেখা 
যাইতেছে যে তিনটি পরিকল্পনার মাধ্যমে উত্তবোত্বব অর্থনীতিক উন্নয়ন ও করসংস্থানের 

. সম্প্র্সারণ সত্বেও ১৯৬৫-৬৬ জালে চতুর্থ পবিকল্পনাব গ্রাবস্তে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ ব্যক্তি 
কর্মহীন থাকিয়া যাইবে । বিশ্লেষণ কবিলে দেখ! যাঁয় যে ইহার কারণ হইল জনসংখ্যা 
বৃদ্ধিব হারের তুলনায় অর্থনীতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিব হার স্বল্প । : 

উপরের হিসাবে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ কর্মহীন ব্যক্তিগণকে ধরা হইয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষের 
কর্মহীনতার নানারূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়? এখানে পূর্ণ কর্মহীন ( $0৮2]15 17910010560 ) 

হইতে আরম্ভ করিয়৷ কর্মে পূর্ণনিযুক্ত (11 211)10560 )এ ছুই সীমার মধ্যে বিভিন্ন 

পর্যায়ের কর্মহীন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।১ 
ভারত সরক'বের হিস'বে আংশিক কর্মহীন ব্যন্তিব সংখ্যা বর্তমানে ১ কোটি ৫০ লক্ষ 

হইতে ১ কেটি ৮* লক্ষের মধ্যে |২ 

ভারতে কমহীনতার বিভিন্ন বূপ 
পাও 08 ঢ81য.0যচাা 

ভারতের মত স্বল্পোন্নত 'দশেব কর্মহীনতাব সমস্তাব প্রকৃতি ও বিবিধ রূপ বুঝিতে হইলে 
তত্বগতভ'বে কমহীনতা কত গুকার হইতে প বে তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। অর্থবিগ্যায় পাঁচ 
প্রকারেব কর্মহীনতাব উল্লেখ কবা হয। যথা, 

১ খাতুগত কম'হীনতা (5০950179] [011001])10510610 ) £ ইহ। বিভিন্ন ঝতুতে 

বিভিন্ন পণ্যেব চাহিদা ও যোগ'নেব তাবতম্যেব জন্য দেখ। দেয়। 
২. সংঘাতজনিত কম'হীনতা ( ঢ166079] [01)6101)1957776176) 2 একস্থানে 

কর্মত্যাগ করিয় অন্যত্র কর্মে যে গ দিতে যে বিলম্ব হয় তাহার দরুণ এই প্রকার কর্মহীনতা। দেখা 
দেয়। অমেব সচলতাব অভ।ব্ই ইহার কারণ। 

৩. সাংগঠনিক বা প্রযুক্তি বিদ্ত।র পরিবত নত কর্ম হীনতা (9%5০01] 
01 11:89101)0108165] [0779070)1050701)6) : শিল্পসংগঠনের অথবা উৎপাদন পদ্ধতি ও 

প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে এইরূপ কর্মহীনতা দেখ। দেয়। 
৪. প্রচ্ছন্ন কমহাঁনত ব। স্বল্পনিযুক্তি (101501560. [01701701)1051706176 0 

১, সম্প্রতি জাতীয় নমুন! জরীপের সপ্তম দমীক্ষার কৃষি এনিকগণ্রে লাভজনক কর্মসংস্থানের তথা হইতে 
দেখা যায় যে পুরুষ $বি-এ্রমিকগণের মধ্যে ৪ শতাংশ সম্পূর্ণ কর্মহীন, ৫ শতাংশের কর্মের পরিমাণ পূর্ণ কর্মের 
এক-চতুর্থাশেরও কম (1958 61780 0098759:), ৬ শতাংশের কর্মের পরিমাণ পূর্ণ কর্মের একশ্চতুর্থাংশ, 

55 শতাংশের বর্মের পরিমাণ পূর্ণ কর্মের অর্ধাংশ, ১২'৫ শতাংশের কর্মের পরিমাণ পূর্ণ কর্মের তিদ-চতুর্খাংশ 
এবং ৫৪ শতাংশ পূণ কর্মে নিযুক্ত । 8990600 7১০৫0. 01 61১9 খুব ০৮101১81 88700015 89১. 

৫২, গুদ আনত ড55৫ 10150, 0 ভিত, 



২১ 

ছ7$9%570050216) £ কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগপের কর্মশক্তির পূর্ণ ব্যবহার না হইলে 
ভীহাকে গ্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বা স্বপ্প-নিযুক্তি বলে । 
&. কারবারীচত্রজনিত্ত কম 'হীনত। (0%119%] [01791019105756176) অর্থনীতিক 

দিক হইতে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উৎপাদনের চক্রাকার পরিবর্তনের দরুন 
এই প্রকার কর্মহীনতা দেখ! দেয় । 

এই সকল নানাবিধ কর্মহীনতা ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশেও কমবেশি মাত্রায় দেখা যায়। 
অবশ্ঠ প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতাই এই নকণ দেশেব প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

ভারতের কর্মহীনতার সমস্যাকে প্রধানত ছুই ভাগে ভাগ করা যায় £ 

১. কি ও গ্রামাঞ্চলের কমহীনত। (0777617010570610 10 6১০ 80010016019] 

& 10119] ৪9০০৮ )। 

২. শিল্প ও শহর অঞ্চলের কম হীনত। ( [07970010)70906 10. 8১9 [005৪০ 
$1%] ৫ 1070080 39০%০: )। 

অব্যবন্থত ও স্বল্পব্যবন্ৃত জনশক্তি ও অর্থনীতিক উন্নয়ন 
700 111380 & 0৭0 228102111920 8৫৯20 07 80 5০02095816০ ০80 সা 

বিনিয়োগযোগ্য উপকরণের স্বপ্সতাই ভারতেব অর্থনীতিক উন্নমনেব প্রধান অন্তরাঁয়। 
বিনিয়োগযোগ্য উপকবণের পরিচিত ব্ূপ হইতেছে নগদ তহবিল । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার দ্বারা 
চল্তি বাজার দবে যে প্রত দ্রব্যসাম গ্রী ও সেবা ক্রয় কব! সম্ভব উহাই প্রকৃত বিনিয়োগষোগ্য 
উপকরণ (7981 17059361019 £99087969 )। অর্থাৎ সমাজে যে সকল দ্রব্য, সেবা প্রভৃতি 

উপফরণ বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষমাণ, সুত্বাং অ-নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাই বিনিয্মোগযোগ্য উপকরণ 
বলিয়৷ গণ্য করা যায়। এই অর্থে কর্ণযোশ্য পতিত জমি, অলস যন্ত্রপাতি, কর্মহীন ও স্বর্পনিযুক্ত 
শ্রম প্রভৃতি বিনিয়োগযোগ্য উপকবণ। 

ভারতে জমি স্বল্প বটে, কিন্তু এখনও কর্ষণযোগ্য পতিত জমি আছে এবং কর্ষশাধীন জমির 
আরও উন্নয্ননের স্বযোগ এবং প্রয়োজনও আছে। অব্যবহৃত অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদও 
ধর্তমান। আর রহিয়াছে প্রচুর পরিমাণে অব্যবহৃত ও স্বপ্পব্যবহৃত জনশক্তি । অভাব আছে 
ধন্ত্রপাতি, কারিগরি জান ও সংগঠনেব । 

অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবত জনশক্তি ভারতের অর্থনীতিক উ্রক্পনের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি 
অত্যন্ত মূলাবান বিনিয়োগষোগ্য উপকবণ। উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্য যতই ইহ! ব্যবহার 
কব! সম্ভব হইবে ততই উহার সাথে কর্মসংস্থান বুদ্ধি পাইবে । ইহার পথে বাধা তিনটি_- 
পুঁজি দ্রব্য ও কারিগরি জান, সংগঠন আর কর্মনিযুক্ত থাকাকালে ইহার! যাহা ভোগ করিবে 
সেই মঞ্জুরি-দ্রব্যের ( ঘ9৫০-৫০০৭৩)। যথাসম্ভব সহজ ও সাধারণ যন্ত্রপাতি ও কারিগরি 

জান, নানতম মজুরি-ভ্রব্যের সংস্থান করিতে পারিলেই দুইটি প্রধান বাধা অপসারণ কর! যাদ্ধ। 
ইহার ফলে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন উভয়ই বুদ্ধি পাইবে । অর্থ বা খণেব যোগান এই মমাধান 
আরও সহজসাধ্য করিতে পারে । জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব স্থরি করিতে 
পারিলে সমাধান সহজতর হইবে । কর্মহীন ও স্বপ্পনিষুক্ত ব্যক্তিরা বর্তমানেই তাহাদের আত্মীস- 
জনের মজুরি-দ্রব্যে ভাগ বসাইতেছে। অথচ উহ! সত্বেও এঁ সময়ে তাহার! উৎপাদন কর্ধে 
নিযুক্ত না থাকায় একদিকে উৎপাদন বাড়িতেছে না, অন্যদিকে সঞ্চয় কমিতেছে। প্রত্যেক 
মঞ্চলে স্থানীয় কর্ধহীন জনশক্তিকে স্থানীয় উন্নযনবীর্ধে ব্যবহার ও বিনিয়োগ করিতে 



* ক্রুষি ও গ্রামাঞঝলের ক্ষেত্রে কর্মহীনতার সমন্থা 
5 রা ণেতো,ণণ্যা&], এ বা) 0২4], ঢযাহাঞচা,0সাঞাতাম 

ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মহীনতার মধ্যে তীব্রতা, ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিক দিয়া কৃষি ও 
গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে কর্মহীনতার সমস্যাই সর্বপ্রধান। কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্র তিনটি ভাগে 
বিভক্ত। যথা, কৃষিক্ষেত্র, বাগিচ৷ শিল্প, কুটির এবং গ্রাম্য শিল্প । 

কৃষিগত কমন্বীনতা £ ১. গ্রামের মোট অধিবাসিগণের ২৯৪ শতাংশ উপার্জনে 
্বয়ংসম্পূর্ণ। ১১*৯ শতাংশ উপার্জনকারী হইম্াও পরনির্ভরশীল (682703776 06061006705 ) 
এবং বাকি ৫৯ শতাংশ উপার্জনহীন পরনির্ভরশীল ( ০7-687101706 06197009175 )। 

অর্থাৎ গ্রাম; জনসাধারণের প্রতি একশত জন ব্যক্তির মধ্যে ৭১ জন আংশিক বা! সম্পূর্ণ 
ক্র্মহীন।৯» এই প্রকার একটানা ক্রমবর্ধমান গ্রাম্য কর্মহীনতাকে দীর্ঘমেয়াদী কম হ্বীনতা 
(199০0187 006001010510797)% ) বলা যায়। 

২. কৃষিগত কর্মহীন্তার অপর দিক হইতেছে অরগুমী কমহীনতা। (9৫890751 

[0706200105700)6)1 বিভিন্ন হিসাবে দেখ। গিয়াছে যে কৃষকগণ, গড়ে বৎসরে ১৫* হইতে 
২৭* দিন পর্যন্ত অর্থাৎ € হইতে ৯ মাস পর্যস্ত কম'হীন অবস্থায় থাকে। কষিগত কর্মহীন্তাঁর 
সমস্যা আবার ক্ষুদ্র খামারের মালিক-চাষী ও কৃষি-মজুরগণের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা তীব্র। একটি 
হিসাবে দেখা যায় যে গড়ে বৎসরে ৪ মাসের জন্য কৃষকগণের ৩৩ শতাংশ ও ৬ মাসের জন্য 
কষি-মজুরগণের ৫€* শতাংশ কর্মহীন থাকিতে বাধ্য হয়।, 

৩, কষিগত কর্মহীনতার তৃতীয় দিক হইল প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা৷ (1)15651860 
0010011057597%) | সারা বৎসর ধবিয়া কিংবা! বখসরের আংশিক সময়ের জন্য, যে প্রকার 

কর্মসংস্থানই কৃষিষ্ষেত্রে হউক ন| কেন, সর্বত্রই দেখা যায় যে, নিযুক্ত কার্ধে কষকগণের ঝা কৃষি- 
মজুরগণের পূর্ণকর্মশক্তি ব্যবহৃত হয় না। এই সমন্তাও স্ষুদ্রচাধী এবং কষি-মজ্ুরগণের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষ! তীব্র । যেমন, জাতীয় নমুনা জরীপের ৭ম হিসাবে জানা গিয়াছে যে, ক্ষুদ্র চাষিগণের 
প্রায় ১৮ শতাংশ পূর্ণকর্ষে নিযুক্ত নহে। কুষিমজুরগণের মধ্যে অন্নরূপভাবে নিযুক্ত পুরুষের 
অনুপাত ৪১ শতাংশ এবং নারীর অনুপাত ৫৫ শতাংশ । 

অন্যান্য কর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়৷ কৃষিনির্রশীল ব্যক্তির, বিশেষত কৃষি-মজুরের সংখ্যা এত 
অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে যে, কেহ কেহ মনে করেন, এরূপ চলিতে থাকিলে আর কিছু দিনের 
মধ্যেই কুষিক্ষেত্রেও শহরাঞ্চলের মত ভয়াবহ প্রকাশ্য কর্মহীনতা৷ (01877 81067001955)0776 ) 

দেখা দিবে। পশ্চিমী দেশগুলিতে ধনতন্ত্র বিকাশের প্রথম যুগে যে কর্মহীন কৃষকরা হিনী হৃষ্টি 
হইয়াছিল, ভারতে তাহার স্থচন! দেখা যাইতেছে । 

গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুত্রশিক্পে কর্ম হীনত। £ গ্রাম্য কুটির ও হুদ্রশিল্পে নিযুক্ত কারিগর 
উ"পিক্লিগণের মধ্যেও কর্মহীনতার সমশ্তা। কম তীব্র নহে। দেশের মোট ৭* লক্ষ গ্রাষ্য কারিগর 
স্ শিল্পীর মধ্যে কর্মহীনের সংখ্যা ২৩ লক্ষের মত। খতুগত এবং গচ্ছন্জ কর্মহীনতা, উদ্ভয়ই এই 
গর্রদীর মধ্যে দেখা যায়। 

১, একখা মনে হাখিলে দ্বিতীয় পরি্তুদার প্রার়তে গ্রানালে কর্মহীদের সংখা ২৮ জক্ষ বলির! থে 
ধক হিসান য়া হইয়াছে তাহ সঠিক ও নিওয়াযোগয বিয়া যনে হয় পা। 



কাজি ছে কমা! £ ইহাদের তুলনায়, চাঁ-বাগিচা, ধার বাগিচা ও কি 
খাগিচাতে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে কর্মহীনত! তত তীব্র নহে । একটি হিসাবে দেখা ধায় খাসি 
শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের তুলনায় কর্মহীনের অমুপাত ৫'৭ শতাংশ মাত্র। 

' জুল কারণ ও দামগ্রিক প্রকৃতি (11510 স:6৪৪০০৪ 8130 18616); খতু- 
নির্ভর কৃষি, উপযুক্ত পর্বীবিকার অভাব, শিক্ষ ও পুঁজির অভাবে রুবিকার্ধের কারিগরি ও 
সাংগঠনিক পশ্চাদপদ অবস্থা, যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতায় পরাস্ত গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুত্র শিল্পের 
অবনতি এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা _এই পাচাঁটকেই কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে কর্মহীনতার 
প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য কর! যাঁয়। 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তেজী-মন্দীর ফলে যে ভ!রতের কৃষিক্ষেত্রে বাণিজ্য-চক্তরজনিত 
কর্মহীনত! একেবারেই সৃষ্টি হয় না তাহা নহে। কিন্তু তাহার 'প্রতিক্রিয়৷ তুলনায় অল্প ও " 
সাময়িক । সামগ্রিক বিচারে, কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের দীর্ঘস্থায়ী, একটানা, খতৃগত এবং গ্রচ্ছন় 
কর্মহীনতার মূল কারণ পু'জির অভাব। ফলে কৃষি ও গ্রাম্য অর্থনীতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় 
পরিবর্তনের দ্বার! যথেষ্ট সংখ্যক কর্ম স্থষ্টি কবা যাইতেছে না । 

কুটির ও অন্যান্য শিল্পের এবং জীবিকার ধ্বংসের ফলে এবং শিল্প, ব্যবসায় ও অন্যান্য 
কর্ষের সম্প্রসারণের অভাবে গ্রাম্য জনসাধাবণ ক্রমেই অধিক পরিমাণে একান্তভাবে কষিনির্তর 
হুইয়৷ পড়িতেছে। ডঃ পার্থনারধির মতে ১৯০১ সালে কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্য। « সঃ 
লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া! ১৯৫১ সালে ৯ কোটি ৮* লক্ষ এবং ১৯৬১ সালে ১২ কোটি ৫* 
পরিণত হইয়াছে ।১ পুঁজি, কারিগরী জ্ঞান ও সাংগঠনিক পরিবর্তনের অভাবে ডি 
ক্রমেই অধিকতর সংখ্যক ব্যক্তির হ্বারা অল্পলোকেব কাজ করান হইতেছে। ইহাই গ্রচ্ছর 
কর্মহীনতার প্রধান কারণ। ইহার ফলে কৃষিতে নিয়োগ বাড়িতেছে কিন্তু মোট উৎপাদন 
আম্পাতিকভাবে বাড়িতেছে না। অতএব এক কথায় বল যায় যে, কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের 

কর্মহীনতার মূলসমন্তা হইল কারিগরী ব৷ কাঠামোজনিত কর্মহীনতা এবং স্বল্ননিযুক্তির সমস্ব। $২ 
প্রতিকার ( 7২60)৫016৪ ): কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের কর্মহীনতা মূলগতভাবে ভারতের 

কৃষিপ্রধান অর্থনীতিক কাঠামোব পুঁজি, কারিগরী ও সাংগঠনিক বিষয় সংক্রান্ত ছূর্বলত! হইতে 
উদ্ভৃত। একথা মনে রাখিলে, ইহা বুঝিতে অস্ত্বিধা! হয় না যে, দেশের কৃষি ও গ্রাম্য অর্থনীতি 
সহ, অর্থনীততিক কাঠামোর সামগ্রিক রূপাস্তর ও ব্যাপক শিল্পায়ন ছাড়া, এই সমস্তার স্থায়ী ও 
সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব নহে । তবে উহার সহিত অনান্য কার্ষক্রমও গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। নিয়ে এইগুলি নির্দেশ করা হইল ঃ 

১, সাময়িক কম-সংস্থানের বন্দোবস্ত £ গ্রামাঞ্চলে পতিত জমির পুনরুদ্ধার, 
খাল খনন, স্থানীয় বীধ নির্মাণ, জলনিষ্বাশন, বনরচনা, পথঘাট নির্মাণ ইত্যাদি বিবিধ ফর্মে 
স্থানীয় ভাবে কিছু পরিমাণ কর্ম হুডি করা যায়। 

২, গ্রামাঞ্চলে কম'সংস্থানকেজ্জর (0701057007৮ [781৩ ) স্থাপন ? 

শহরের মত গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান কেন্র স্থাপন করিয়। কর্মহীনদের তালিক। প্রণয়ন ও কোথায় 
১০ 349৮-05796 0015810 চ80700 4820001৮720, 35 0920/758৮5- &299 

1300, 7915 । এজ, 4১ 096]. 
২, 10901050508 8000 0700৩7৩10030570655 ভি 201৬ 85) 3088 48106 7০৩, 

6519) 0৫৮, 26, 5958, 



ক্র 

গাগা 
জণ কর্মের সংস্থান কর! যাইতে পারে। 

৩. জনপ্যানাস্তর (7'051556619099 ০0? 70051986100 )5 গ্রামাঞ্চলের 

স্থান হইতে সংগঠিতভাবে অরণ্য- মধ্যুবিত ও খনি-সন্নিহিত জনবিরল অঞ্চলে কিংবা নবস্থীপিত 
শিল্প নগরীগুলিতে অধিবাসিগণের বহির্গমন ঘটিল্ে গ্রামাঞ্চলে কর্মহীন্তার সমস্তা দূর ইয় ও নূতন 
স্থানে কর্মহীন ব্যক্তিগণের নিয়োগ ঘটিতে পারে। 

৪. প্রগাড় কষি (100905156 08195607) ১ করধিত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির 
সুযোগ ভারতে সীমাবদ্ধ হওয়ায় এখানে প্রগাঢ় কৃষির গুরুত্ব অধিক। প্রগাঢ় কৃষিতেও অধিক 
পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রচ্ছন্ন কর্মহীনত৷ বা শ্বল্লনিষুক্তির সমহ্যা 
অনেকীংশে দূর হইতে পারে । 

৫. ভুমি দেন (1,674 40073) ১ সাবা দেশে কৃষি-ম্জুরগণের দ্বারা একটি 'ভূমি 
সেনা বাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে । ইহার ফলে কৃষি-মজুরগণের স্থায়ী কর্মসংস্থান 
'ঘটিবে এবং ইহাদের দ্বারা পরিকঙ্লিতভাবে বিবিধ কৃষিসংক্রান্ত, সেচসংক্রাস্ত ও অন্যান্য উন্নয্নন 
কার্য সম্পাদন কর! যাইতে পারে । 
' ৬ কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের সম্প্রসারণ (10517878107. ০? 45:0-800086095 ) £ 

কৃষির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ও সংস্ষিষ্ট বিবিধ ক্ুদ্রশিল্প যথা, টেঁকি, গমভাঙা কল, ঘানি, 
হাসমূরগী পালন, মতস্তচাষ, পশুপালন, আচার-মোরব্বা ও চাটনি তৈয়ার, ফল টিনে ভঠিকরণ 
(ঘা ০81/017 ), মৌমাছি পালন প্রভৃতি কর্মের বিস্তার ছারা প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা দূর ও নৃতন 

কর্ম করা সম্ভব৷ 
৭. গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন $ ইহা গ্রাম্যশিল্পী ও কারিগরগণের প্রচ্ছন 

কর্মসংস্থান দূর করিতে ও ক্রমবর্ধমান গ্রাম্য অধিবাসিগণেব জন্য নৃতন কর্ম সৃষ্টি করিতে সমর্থ 
৮. গ্রামীণ খপদান . ব্যবস্থার জন্প্রসারণ, গুদাম লিমর্ণপ, পথঘাটের 
জন্প্রসারণ, কৃষি ও কুটির শিল্পজাত ভ্রব্যাদির বিক্রয়পন্ধতির উন্নতি, পরিবহণের 
ভিন্নতি, সঙ্ভায় বিছ্যৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, কৃষিকার্ধ, কুটির ও গ্রামীণ শিল্পসমূহের যেমন উন্নতির 
অহায়ক হইবে তেমনি নৃতন কর্ম স্ষ্টিও করিতে পারিবে। 

কিন্ত ষে দুইটি বিষয়ের উপর এই সমস্তার মূল সমাধান নির্ভর করে তাহ! হইল__ 
৯ কৃষিব্যবস্থার পুন্গ ঠনন ( 706901,8্759৮101 01 450০0018079 : ক্ষদ্রাকার 

স্বোতের সমস্যা সমাধানের জন্য সমবায় খামার প্রতিষ্ঠ। করিতে হইবে । ইহার দ্বার! পথঘাট, 
পরিবহণ ও দেচের উন্নতির সর্বাধিক স্থৃবিধা আদাম্ কর! যাইবে । কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি 
প্রয়োগ রুরিয়৷ উৎপাদন ক্ষমত| বৃদ্ধি কর! যাইবে এবং কৃষিতে নিযু্ত শ্রমশক্তির সর্বাধিক 
হায়হার সম্ভব হইবে । এইরূপে মৌলিক সাংগঠনিক অন্তান্ত পরিবর্তন ঘটাইয়! রুধিতে শব 
নিষুক্তির স্থায়ী সমাধান সম্ভব । এবং, 

১০. যষ্্রশিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ( চ710, [7000561511856107, ) 5 দেশে যতই 

ঝশিযপ উন্নতি লাভ করিবে ততই কৃষি ও গ্রামাঞ্চল হইতে অধিকতর সংখ্যায় কর্মপ্রার্থ 
বাই হইয়া শিল্পে নিযুক্ত হইবে । এইকপে প্রাথমিক অর্থনীতিক ক্ষেত্র হইতে অপসারিত, 
হত জনসংখ্যার দিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান তটিবে। ভারতে 
পাবিয়া আদড় হইয়াছে বটে, কিন্ধ শিল্পোক্গতির হার পরিকল্পনার ঘিগত দশকে যে 

য়ায় রুবিগত ঝর্মরীনতার তীতক্টিশমিত হয় নাই। 



'শিল্প ও শহরাঞ্ধলের ক্ষেত্রে কর্ষহীনতার সমস্া ভারতের অর্থনীতিক ইতিহাসে নৃতন । 
বর্তমান শতাববীর প্রারস্ভ হইতে শিল্পায়ন প্রচেষ্টার সহিত ইহার সুত্বপাত ঘটিয়াছে। কিন্ক 
শতাবীর প্রথমার্ধে শিল্পায়নের মন্দগতির জন্য এই সমন্তরি বিশেষ তীরতা লক্ষ্য করা 
যায় নাই। যদিও বিশেষ বিশেষ শিল্পে আস্তর্জাতিক বাজারের তেজী-মন্দীর প্রভাবে কর্ম- 
হীনতার সমস্তা যে দেখা দেয় নাই তাহা নহে। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতরীয়ার্ধ হইতে 
পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নতির প্রচেষ্টা, কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন, কৃদ্ি-মন্তুর 
শ্রেণীর ভ্রুত বৃদ্ধি, জীবিকার নন্ধানে গ্রাম ছাড়ি! জনসাধারণের শহরের দিকে যাত্রা! ও জনসংখ্যার 
বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে, শিল্প ও শহরাঞ্চলে বর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িতেছে। কিন্তু শহরাঞ্চলের 
শিল্পসমূহে যথেষ্ট পরিমাণে নূতন কর্মন্ষ্টি না হওয়ায় বর্তয়ানে শিল্প ও শহ্রাঞ্চলের কর্মহীনতার 
সমস্তা দিনের পর দিন তীব্র হইয়! দেখা দিতেছে। সংক্ষেপে ইহাই শিল্প ও শহরাঞ্চলের 
র্মহীনতার আধুনিক সমস্তার কাহিনী । 

কষি ও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শিল্প ও শহরাঞ্চলের কর্মহীন ব্যক্তিগণের তথ্য অধিক 
পরিমাণে পাওয়া যায়। কারণ শহর ও শিল্পাঞ্চলের অনেক স্থানে সরকারী কর্মসংস্থান কেন্দ্র 
[)001010510)91)6 155:011909 ) রহিয়াছে । ১৯৬৩ সালে ভারতে এরূপ কেন্দ্রের সংখ্য। 

ছল ৩৫২। এই সকল কেন্দ্রে প্রতি বংসর কর্মপ্রার্থিগণের নাম ও অন্যান্ত বিবরণ তালিকা" 
টক্ত করা হয্ন। ইহা! ছাড়! জাতীয় নমুনা জরীপ (186072] 9800)19 905০5 ) কতৃর 

দেশের কর্মহীনতার সমস্যা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা শিল্প 
ও শহরাঞ্চলের কর্মহীনতার সম্বন্ধে নিমলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারি £ 

বৈশিষ্ট্য (চ০০05:55); ১. দেশে কমণহ্থীন ব্যক্তির সংখ ক্রমাগত বৃদ্ধি 
ছঃ কর্মসংস্থান কেন্দ্রে, কর্ষের স্স্থান করা যায় নাই এরূপ তালিকাতৃক বাতির 

মেট সংখ্য! (139750109 00. ৮১৪ [45৩ 786%15%97) ১৯৫৬ সালে ছিল ৭৫৮ লক্ষ। 9৯শ৩ 

দালে উহা ২৬ লক্ষে পরিপত হয়। এই তালিকা অ্সম্পূর্ণ। 
২. ইহ! আসলে কাঠামোগত ব৷ প্রযুক্তি বিভাগত কর্ম হ্বীনত। : তালিকা 

ভূক্ত কর্মহীনদের প্রায় ৭* শতাংশ (৬৯'৯% ) ব্যক্তির শিল্পকার্ধে কোন শিক্ষা ব৷ অভিজ্ঞত 
নাই। অর্থাৎ ইহাদের অধিকাংশই গ্রাম হইতে আগত কৃষি-মজুর ও গ্রাম্য কারিগর । উৎপাদ, 
পদ্ধতি ও সংগঠনের পরিবর্তনের ফলে ইহার! চিরাচরিত জীবিক। হইতে বিতাড়িত কিছ 
নৃতন শিল্পে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে ইহারা কর্মহীন। 

তালিকাতৃক্ত অভিজ্ঞ শ্রমিকগণের অনুপাত মোট ১৮ শতাংশ ( ১৮*১৪% ) এবং পগ্সিচাল। 
ও উচ্চতর পর্যায়ের কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনুপাত মাজ ৪ শতাংশ ( ৪8% )। ৃ 

৩. ব্যাপকভাবে ভবপ্মনিযুক্তির ( 09997970010325676) স্স্িত্ব ঃ জাতী 

নমুনা জরীপের কর্মহীনতার সমস্ত! সথগ্ছে গ্রাথমিক রিপোর্টে (১৭৫৭) দেখা যায-€* হানা 
ও তদূধ্ব“সংখ্যক ব্যক্তি বাস করে, ভারতের এন্সপ শহরগুলিতে যোট অধিবাসিগণের ত অং 
উপার্জনহীন পরনিওরখীল, বাকী %& অংশ মাত উপার্জনকারী। এই উ মং 
লাঞক্নক কার্ধে (2510£0015 90001050 ) নিযুক্ত দ্বীর ৭৩ লতাংগ (৭২7৩7) বযাকি। 



হি 

». শিক্ষিত কমহীনের ভ্রুদাগত বৃদ্ধি ২ ১০৫৫-৫৩ সয়ে জিদ 7 (৯ ৫০ 
প্াধিক হিসাবে শিক্ষিত কর্মহীনের মোট সংখ্যা ছিল & লক্ষ ৫ হাজাঁর। উচ্তহিগাবে 
ব্ল! হইয়াছিল যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে নৃতন শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীর আনুমানিক সংখ্যা হইবে 
১৪ লক্ষ ৫* হাজার। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাফালে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেতে 
মোট ১২ লক্ষ শিক্ষিত কর্মহীনের জন্য নৃতন কর্ম সৃষ্ট হইবে বলিয়া! হিসাব কর! হইয়াছিল। 
সেই লক্ষ্য পূর্ণ হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনার গ্রারস্ভে ১৯৬*-৬১ সালে পুরাতন 

সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬* হাজার রহিবে।১ তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত রিপোর্টে শিক্ষিত কর্মহীনের 
সংখ্যা প্রায় ১. লক্ষ হইবে বলিয়া! অনুমান করা হইয়াছে ।২ 

কর্মহীনত! ছাড়াও শিক্ষিতদের মধ্যে ব্যাপক স্বপ্লনিযুক্তির অস্তিত্ব বর্তমান। ইহাদের 
মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গ, উত্তব প্রদেশ, কেরল, বোম্বাই ও দিল্লীতে গ্র্যাজুয়েট কর্মহীনদের . 
ব্যাপকতা অধিক।৩ শিক্ষিত বেকারগণের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়ই বর্ডমান। 

(080853) : ১. গ্রামাঞ্চলে জমিহীন কৃষি-মজুরের সংখ্যা ভ্রুত হারে 
বৃদ্ধি গাইতেছে এবং জীবিকার অভাবে ইহারা ক্রমাগত শিল্পাঞ্চলে ভিড় করিতেছে। 

২, দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কাল হইতে শিল্পায়নের দ্রুত প্রসাবেব উপর গুরুত্ব আরোপিত 
হইলেও যে হারে শিল্পে কর্মপ্রার্থার ভিড় বাডিতেছে উহার তুলনায় শিল্পায়নেব হার যথেষ্ট নহে। 

৩. গত পঞ্চাশ বংসরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থষমভাবে শিল্প সম্প্রসারণ ঘটে 
নাই। কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুব, আমেদাবাদ প্রভৃতি অল্প কয়েকটি স্থানেই অত্যধিক 
পরিমাণে শিল্পেব কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ছে। অপর পক্ষে দেশের স্থবিস্তৃুত অংশে কোন শিল্পেরই 
বিকাশ ঘটে নাই। এইরূপ চিন্তাবিহীন নিসার শিল্পপ্রসার দেশের কর্মহীনতার 
৮০৬৯৪ 

ভারতীয় শিল্পগুলিব উৎপাদন ব্যয় অধিক। ইহার কারণ পুরাতন যন্ত্রপাতি ও 
নি ৯৮১8০ দক্ষতার অভাব। উৎপাদন ব্যয় অধিক হওয়ায়, বাজারের 
পরিবর্তনের সহিত সামগ্রস্ত বিধানেব ক্ষমতা! শিল্পগুলির অল্লু। এজন্য যখনি মন্দা দেখা 
দেয় তখন উৎপাদন হাস ও শ্রমিক ছ।টাই করা ব্যতীত অন্ত উপায় থাকে না। বঠ 

৫, প্রধানত উৎপাদন ব্যয় অধিক হওয়ার জন্যই ভারতের রপ্তানি শিল্পগুলিও বিদেশের 
বাজারে প্রতিযোগিতায় স্কুবিধ। করিতে পারে নাঁ। তাহার ফলে বপ্তানি শিল্পে সংকোচন ঘটে 
ও উহাতে নিযুক্ত শ্রমিকগণেব কর্মসংস্থান হাস পায়। ইহাতে অন্যান্য দেশী শিল্পজাত দ্রব্যের 
চাহিদা কমিয়া যায় ও এ সকল শিল্পেও উৎপাদন হাস ও শ্রমিক ছাটাই ঘটে। এইরূপে 
ঘেঁশের মধ্যে মোট কর্মসংস্থান হ্রাস পায়। 

৬. বর্তমানে দেশে স্থতী বস্ত্র ও পাট প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিল্পে যে শিল্প সংস্কারের 
( 25009115960 ) প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাও দেশে কর্মহীনতার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য 

দাী। কারণ, শিল্প সংস্কার ব্যবস্থায় পূর্বাপেক্ষা কম শ্রমিক লাগে। 
৭. দেশে বর্তমানে যে মুদ্রাম্ফীতি চলিতেছে তাহার দরুন সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা 

খুপুপ্রকৃত আয় হাস পাইতেছে। ইহার ফলে জ্ব্যসামগ্রীর বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়! শিল্পে 
১০০৭ উট 
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হক 

অজু -পুণার পন্ঠিষাণ খুদ্ধি পাইতেছে। হহীয় দন উৎপাদন সংকোচন ও শ্রমিকগণের 
ঘটিতেছে | 

৮. সর্বোপরি কুষিতে নিযুক্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমঠির আয় ও ক্ক্ষ্মতা এখনও 
অত্যন্ত নিম্ন বলিয়া যন্ত্র শিল্পজাত দ্রব্যসাম্গ্রীর চাহিদা ও বাজার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিয়া, 
যাইতেছে । ফলে শিল্পের উৎপাদন ও তজ্জন্য কর্মসংস্থান বুদ্ধি সম্ভব হইতেছে না। 

প্রতিকার (2.6070168) $ ভারতে কর্মহীন্তার যে দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ কর্মের 

অভাব এবং স্বক্লনিযুক্তি (1,906 ০0£ 90101057090 0000৮070165 8170. 01067 
97010105759 ), তাহা শিল্প ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণভাবে বর্তমান । এবং ইহার মুল চরিত্র 
কাঠামোগত বা! প্রধুক্তিবিদ্ভাগত কর্মহীনতা। অর্থাৎ উপযুক্ত পুঁজিদ্রব্য এবং কারিগরী জান 
ও দক্ষতার অভাবই এই কর্মহীনতার মূল কারণ। অবশ্ত, কোন কোন সময়ে বাজারের তেজী- 
মন্দীর চক্রাকার গতির জন্যও বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরশীল শিল্পসমূহে কর্মহীনতার সমস্যা, 
পা তবে ইহার প্রকোপ তুলনায় অল্প। নিয়ে সংক্ষেপে ইহাদের সমাধানগুলি আলোচনা 
করা | 

১, বিশেষ বিশেষ শিল্পে সাময়িক মন্দার দরুন যখন কমগ্নীনতার সমন্য। প্রবল, 
হইয়া! উঠে তখন সরকারী উদ্ধোগে বিবিধ সাময়িক কম' জুট, যথা__গৃহাদি নির্মাণ, 
রাজপথ তৈয়ার, বাধ ও সেচকারধ প্রভৃতি দ্বারা সাময়িকভাবে কর্মহীন ব্যক্তিগণের কর্মসংস্থান, 
করা যাইতে পারে। 

২, ফ্রেতহারে শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং ব্যাপকভাবে শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা, 
করাই হইল দেশে স্থায়িভাবে কর্মসংস্থান বুদ্ধির পথ। তৃতীয় পরিকল্পনাকে আত্মনির্ভর 
শিল্পসম্প্রসারণের যাল্রাবস্তের পর্যায় € 1৮৩ ০%86৪2০ ) বলা হইয়াছে । ইহাতে সরকারী ও 
বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই আরও অধিক পরিমাণে বিনিয়োগের বরাদ্দ কর! হইয়াছে | 

৩. শিল্পের দক্ষত৷ বৃদ্ধির জন্য প্রিচ।লন। ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি, ব্যবন্থাপনা- 
ক]ঠামোর পরিবতন (08503 0£ 10902677676 5৮0০০: ) শ্রমিকগলেক, 

তা বৃদ্ধি প্রভৃতির ছারা উৎপাদন ব্যয় হাস ও উৎপন্নেব পরিমাণ ও উৎকর্ষ বুদ্ধি করা 
উচিত। হ্হ। বারা শিল্পগুলির প্রতিযোগিতার ক্ষমত৷ বৃদ্ধি পাইবে । ফলে দেশে ও বিদেশে 
বাজারের সম্প্রসারণের সাহায্যে অধিক কর্মসংস্থান সম্ভব হইবে। 

৪. শ্রমিক ও শিক্ষার্থিগণের জন্য কারিগরী শিক্ষা ও শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারের, 
দ্বারা কমপ্রাধিগণের শিল্পে কমলাভের যোগ্যতা বুদ্ধি করিতে হইবে । তাহাতে উপযুক্ত 
ব্যক্তিগণের কমগংস্থান সহজ হইবে। 

৫. বৃহ শিল্প এবং ক্ষুত্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে উৎপাদনের ন্মেতর সুনির্দিষ্ট ভাবে, 
বিভক্ত করিয়া পরস্পরের মধ্যে উগ্পাদন কার্যক্রমের লংযোগ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। 
ইহাতে হবল্লব্যযে বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রাংশও ক্ষুদ্র শিল্পের হ্বারা উৎপাদলের ব্যধস্থ 
করা সম্ভব। ইহার ফলে সকল প্রকার শিল্পের সুষম প্রসারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সাহস 

৬, দেশের যে সফল অঞ্চলে জনবনতি ও যথেষ্ট পরিমাণে বিভিত্ 
সম্পদ বর্তমান, অথচ কোনবপ শিল্পের বিকাশ ঘটে নাই, তথায় আঞ্চজিক 
ঘপরিকদ্ধিত পদ্ধতিতে দুল. শিল্প স্বায়া আঞ্চলিক কর্মবীনতাঁর অমর 
করা যায়। গুধু তাহাই নহে, ইহা অর্থনীতির ধিকাশ ঘটিলে আনি 



১৪ 

রাযাররঃও উন্নতি ঘটিবে। তাহাতে দেশের সামগ্রিক অথনা ক 89 
সহায়ক হইবে। 

শিক্ষিত হর্মহানের সমস্যা 
পুশযাতি 17309171401 পশল 2 চা) 04 ৭শ0]) 0 যা2া4৮,0 ছা 

ভারতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ষে কর্মহীনত। লক্ষ্য করা যাঁয় তাহা একাস্তভাবেই 
শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্বশ্রেণীর সমস্যা । ইদানীংকালে এ সমন্ডাব প্রবনতা বৃদ্ধি পাইলেও অতীতে, 
বর্তমান শতাব্ধীব তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকেও ইহা তীত্র আকার ধারণ করিয়াছিল। পরে, 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নানাভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার তীব্রতা যথেষ্ট হাস পাইয়াছিল। 
কিন্তু ছিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এবং বিশেষত দেশ-বিভাগের পরবর্তীকালে পুনরায় মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর শিক্ষিত কর্মহীনদের সমস্ত! বুদ্ধি পায়। বর্তমানে ইহা ক্রমশই ব্যাপক আকার ধারণ 
করিতেছে । 

কারণ (0836৪): ১. দেশে সাঁধাবণ শিক্ষা বিস্তাবেব ফলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়েব সংখ্য! বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষিত কর্মপ্রার্থার সংখ্যা ক্রুত 
বাভিতেছে। 

২. এই সকল শিক্ষিত কর্মপ্রার্থিগণ যে ধবনেব শিক্ষালাভ করিতেছে তাহা কর্মক্ষেত্রে 
তাহাদের উপযোগী নহে। বর্তমানে শিক্ষাদানব্যবস্থা সম্পূর্ণ পুথিগত হওয়ায় শিক্ষার্থিগণ * 
পুধু চাকরির উপযোগী শিক্ষা লাভ কবে। বাস্তব কর্মজগতে তাহারা আত্মনির্ভবশীল হইবার 
শিক্ষা পায় না। হৃতরাং অধিকাংশই পবীক্ষ1 পাসের পর চাকবি অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়। 

৩. দেশে যে হাবে চাকবিপ্রার্থীব সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, অনুরূপভাবে চাকরির সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইতেছে না । | 
প্রতিকার ( 8.০:9৪৫$৪৪ ): ১. বর্তমান শিক্ষব্যবস্থার যুগোপযোগী পরিবর্তন অর্থাৎ 

নিছক তত্বগত শিক্ষার পরিবর্তে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার চাই। এক্ূপ 
লিক্ষার দ্বার! শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চাকরিব পরিবর্তে অন্থান্ত জীবিকা গ্রহণ করিয়! উপার্জনক্রুম 

| 

এই প্রস্তাবটির মধ্যে সারবত্তা থাকিলেও, এই প্রশ্ন উঠিবে যে, যদি শিক্ষার ক্রাটর জন্যই 
'আমাদের দেশে শিক্ষিতের কর্মহীনত। কৃষ্টি হইয়! থাকে এবং এ ত্রুটি দূর করিয়া বিবিধ বৃত্তিমূলক 
শিক্ষা দিলেই যদি কর্মহীনত দূর হয়, তবে দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মহীনতার অস্তিত্বকে কি 
"ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে? একথ! সত্য যে, শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মপ্রার্থীর যোগান যদি উহার 
চাহিদাকে ছাড়াইয়া যায় তবে কর্মহীনতার সমন্তা দেখা দিবেই। তাহা না হইলে আমাদের 
দেশেই বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশাতে কর্মহীনতা ও স্বপ্পনিযুক্তি কি করিয়! দেখ! দেয়? এবং 
ইয়োরোপে ও আমেরিকায়ই ব। শ্রমিক কন্মিগপের মধ্যে কর্মহীনত! দেখা যায় কেন? আজ 
ছদি সাধারণ শিক্ষার পরিবর্তে বৃত্তিমূলক শিক্ষার অধিক ব্যবস্থা হয় তবে আগামীকাল সাধারণ 
সিক্চিত কর্মহীনের সমস্তার পরিবর্তে বৃতিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগন্ন ও 

র কর্দহীনতার সমন্তাই প্রধান হইয়! উঠিবে। হুতরাং শুধুযাজত বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার 
যথেষ্ট নহে । 

১ ব্যবগার-বাণিজ্য ও গাবং ক্ষুঞ্ পিলের প্রলার গিক্িত কর্মহীনগণের 
ছানারদ লমাধান। পর্থয়ের ব্যবসায় বাপিজে শিক্ষিত ব্যক্থিগগের 



।-কষ্াবে বিগ্যালয় গুতিষ্টা করিয়া বর্মহীন শিক্ষিত ব্যক্তিগপের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ, 
"জাতীয় সপ্রসারণ কার্যক্রমের অঙ্গ হিলাবে যতবেশি সম্ভব শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিয়োগ, পরিবহণ 
৬ সংসরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষিত কর্মহীনতায় সমস্া অনেকথানি দূর করা 
যায়। দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ছিং ও বীমা ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ হইলে যথেষ্ট নৃতন কর্ম সংস্থান 
হইতে পারে। এক কথায় তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক কাধাবলী (1৩৮27 89০0৮০১ ) 
দেশে যতই বিস্তার লাভ করিবে ততই শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কর্মহীনতা হাস পাইবে। 

৩. দ্রুতহারে শিল্পায়ন ও অর্থনীতিক উন্নয়ন দেশের শিক্ষিত কর্মহ্রীনতার 
সমাধানের প্রধান উপায়। ভারতে শিক্ষিতের সংখ্য! অল্প। এই অবস্থাতেই যখন শিক্ষিত 
কর্মহীনতার সমস্যা দেখা দিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে অর্থনীতিক কাঠামোর ক্রটিই তজ্জন্য 
দায়ী, শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা নহে। প্রকৃত পক্ষে দেশে আরও অধিক শিক্ষিত ব্যক্তি প্রয়োজন 
এবং শিক্ষাৰ প্রসার অর্থনীতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। অতএব মৃলত ব্যাপকভাবে 
দেশের সর্বস্তরেব অর্থনীতিক কার্ধীবলীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ দ্বারা ক্রমবর্ধমান সংখ্যক 
শিক্ষিত ব্যক্তির নানাক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সম্ভব হইবে। এই অর্থনীতিক উন্নতির মূলভিত্তি 
হইতেছে শিল্পোক্য়ন । 

পঞ্চবাধিকাী পলিকল্মনা ও কর্মসংস্থান 
আহ 120৮ 121,419 & 17 7001701,05 তবলা 

প্রথষ পরিকল্পন্দ] ই পরিকল্পনা কমিশনের মতে অর্থনীতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে । অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য যদি প্রধানত শ্রমনিবিড় (19097 
69.-15 ) উৎপাদন পদ্ধতির উপর নির্ভব্র কর! হয় তবে উৎপাদন বুদ্ধির সাথে সাথে 
কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাইবে । কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশে কর্মহীনতার সমস্যা সম্পূর্ণরূপে দূর কৰিতে 
হইলে দীর্ঘ সময্বের প্রয়োজন ৷ অক্পসম়নের মধ্যেই দেশে কর্মহীনত৷ ও স্বপ্পনিযুক্তির অবসান 
ঘটাইয়া পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। 

প্রথম পরিকল্পনায় বল! হইয়াছিল যে স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য হিসাবে প্রধানত দুইটি বিষয্বের উপর 
গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ক. যথাসম্ভব পরিমাণে কর্মহীন ব্যক্তিগণকে উৎপাদন বুদ্ধি ও উন্নয়নের 
কাধে আকৃষ্ট কর।। থ. শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমত৷ বৃদ্ধি কবা। ইহার সহিত পরিকল্পনা কমিশন 
আরও যে সকল নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহ হুইল পু'জিগঠনের হার ও কারিগরী দক্ষত| বৃদ্ধি 
করিতে হইবে, শিল্পগুলিতে পুরাতন যত্ত্রপাতির পরিবর্তন করিতে গি্াা দেখিতে হইবে ষেন 
উহ্থাতে কর্মহীনত৷ অতিরিক্ত বৃদ্ধি না পায়। অর্থনীতিক সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন! 
নুতন নৃতন উৎপাদন ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করিতে হইবে । 

কিন্ত প্রথম পরিকল্পনায় সাধারণ উন্নয়নের কাধক্রম ছাড়! কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য পৃথক" কোঃ 
কাধক্রম গৃহীত ও ওজ্জন্ত পৃথক কোন ব্যয় বরাদ্দ হয় নাই। পরে দেশে কর্মহীনভার পরিমাৎ 

অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উহার গ্রশমনের জন্য ১৭* কে।টি টকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ «€ 
একটি এগারো দফা কর্মসটী গৃহীত হয়। অগ্ল আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর জন্য গৃহনির্মাণ, সেচ ও বিছ্বাৎ 
উৎপাদন প্রকল্প, পথনি্াণ, অরণ্য রটনা, ভূমি সংরক্ষণ, খতন জমিতে সমবায় ও উপপিষেশ 

শবাপন, গ্পিয় ও বাধ্মায়ে সাহাব্য পরান, বিভ্যাপয় স্থাপন ছারা শিক্ষক নিয়োগ বৃদ্ধি, প 



৮১৬, 

থক গ্রহণ 'করিয়া কর্মহীনতার চাপ লাঘবের রর করা হয়) সাঁমগ্রিহহাডে,.&% 
পরিবল্পনাকালে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট ৪৫ কর্ম  হরছিল হার 
খধ্যে ব্যবসায় ও বাণিজ্যে সৃষ্ট কর্ম ধরা হয় নাই। 

দ্বিতীয় পরিকল্পন। £ কিন্ত এ সকল চেষ্ট! সত্বেও প্রথম পরিকল্পনাকালে কর্মপ্া গণের 
অংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারভ্তে শহরাঞ্চলের কর্মপ্রার্থাদের সংখ্যা ছিল 
অস্তত ২৫ লক্ষ। সে সমস গ্রামাঞ্চলের কর্মহীনদের সংখ্যা ছিল ২৮ লক্ষ। অতএব দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের মোট পুরাতন কর্মহীনদের সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ। পরিকল্পনা 
কমিশনের ধারণা ছিল ইহার সহিত শহরাঞ্চলে ৩৮ লক্ষ ও গ্রামাঞ্চলে ৬২ লক্ষ নৃতন 
ক্মগ্রার্থী যোগ দিবে। স্থতরাং নৃতন কর্মপ্রার্ধিগণের সংখ্যা হইবে ১ কোটি। অত দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় নৃতন ও পুবাতন, সর্বমোট কর্মপ্রার্থীব সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫৩ লক্ষ । এই হিসাবে 
অবশ্য স্বল্পনিযুক্ত ( 000976101))0/90. ) ব্যক্তিগণকে ধরা হয় নাই। 

অধিক পরিমাণে কর্ম স্ঙ্তি করা দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান চারিটি লক্ষ্যের অন্ততম বলিম৷ 
গৃহীত হয় । ইহার অনুসরণে দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে পরিকল্পনা কমিশন, বিবিধ নির্যাণকার্ধ, 
পরিবহণ ও সংসরণ, শিল্প ও খনি, কুটিব ও ক্ষুদ্রশিল্প, জাতীয় সম্প্রসারণ, সেবাকার্ধ, শিক্ষা স্বাস্থ্য, 
অন্তান্ত সেবামূলক কর্ম ও সরকাবী চাকরিতে মোট ৫১ লক্ষ ৯৯ হাজার ও ব্যবসায় এবং বাণিজ্যে 
২৭ লক্ষ ৩৪ হাজার, অর্থাৎ মোট প্রায় ৭৯-৮* লক্ষ নৃতন কর্ম স্যা্টর লক্ষ্য গ্রহণ কবেন। ইহা, 
ছাড়া তাহারা আশা! কবিয্াছিলেন ষে গ্রামাঞ্চলে শারীরিক শ্রমে পতিত জমির পুনরুদ্ধার, কে্ত্রীয় 
উ্রা্টর সংস্থার বিবিধ কাধক্রম, ফলের ও ফুলের চাষ, বাগিচ! উন্নয়ন প্রভৃতির দ্বারা ১৬ লক্ষ নৃতন 
কর্মসংস্থান ঘটিবে । আর, সেচের সম্প্রসারণ, ্্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন প্রভৃতির ছারা স্ব 
নিযুক্তি অনেকাংশে দূর হইবে। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কমপ্পংস্ছান ক্ৃপ্টির কৌশল নির্বাচন ( 00199 ০£ 
$9)0171006 ) £ পবিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সর্বাধিক পরিমাণে কর্মস্ির দ্রিকে 

লক্ষ্য রাখিয়া নৃতন কর্মস্প্টির কৌশল ও পদ্ধতি গ্রহণের কথ! ধলিয়াছিলেন। দেশে তুলনামূলক 
ভাবে শ্রমের প্রাচুর্য থাকায় উৎপাদনকর্ষে কমিশন শ্রমনিবিড় পদ্ধতি (19007 11691875৩ 
€8৫1)1)80068 ) অবলম্বনের কথ! বলিয়াছেন। তবে তাহারা ইহাও শ্বীকার করিয়াছিলেন 
ে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ও উৎপাদন পদ্ধতি নানা বিষয় বিবেচনা! করিয়া 
স্থির করিতে হইবে । এবং কতক ক্ষেত্রে, যেমন ভারী শিল্পের বেলায়, পুঁজি নিবিড় 
€ (08019) 11060081%৩ ) উৎপাদন পদ্ধতি ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু কৃষি, গৃহাদি নির্মাণ 

ও পূর্ত কার্ধের অনেক ক্ষেত্রে এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে শ্রমনিবিড় পদ্ধতি বিস্তারের স্থষোগ 

রহিয়াছে । দেশীয় বিবিধ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পেব দক্ষতা বৃদ্ধির দ্বারা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সম্ভব। 
ভোঁগ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য এই জাতীয় শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ কর! আবশ্তক। 
গ্ভারতের মত অনুন্নত দেশে কর্মহীন ব্যক্তিগণকে পাশ্চাত্যের মত বেকারভাতা প্রদান কর! সম্ভব 
নথ! এজন্য শ্রমনিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির অন্থবিধা সত্বেও উহা যথাসম্ভব ব্যবহারের 
ধায়োজনীয়তা | 

পরিকল্পনা কমিশন ছিতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত রিপোর্টে আঞ্চলিক ভাবে কর্মসংস্থানের 
ব্যবস্থার উপরও গুরুহ আরোপ করিয়াছিলেন। দেশের সর্বস্ত কর্মসংস্থানের অবস্থা এককপ নহে। 
ক্ষোন কোন অঞ্চলে, পূর্ণ ও আংশিক ব্মহীনতার চাপ অধিক। এই সকল সংকটাপন্ন অকলে 



৪" 

...1 8258) বর্বসংস্থানের জন্য বিশেষ প্রচেষ্ট। করিতে হইবে । অবপ্ত এই কার্ধে 

১. সংকটাপন্ন অঞ্চলসমূহে যথাসম্ভব সরকারী উদ্চোগে বিবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ; 
২. স্থানীয় কারবারী ও শিল্পপতিগণকে স্থবিধাজনক শর্তে খণদান; ৩. স্থানীয় ব্যক্তিগণের 
জন্য সরকাবী কার্ধের ঠিকাদারীর একাংশ সংবক্ষণ ; এবং ৪. স্থানীয় অঞ্চলে পুঁজি আর্ট 
কবিবার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা (78081 179230799 ) গ্রহণ করা প্রয়োজন । 
ইহা ছাড| অবশ্ঠ জনস্থানাস্তরের (1010786107 ) বিষয়টিও বিবেচনার মধ্যে রাখ! যাইতে 
পারে। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্মসংস্থৃনি : দ্বিতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতির বিবরণ হইতে জান] যায়, 
যে, ইহাতে ১৯৬*-৬১ সাল পর্যন্ত, কৃষিবহিভূতি ক্ষেত্রে মোট প্রায় ৬৫ লক্ষের মত নৃতন কর্ধ 
স্যঙি কর! গিয়াছে। দ্বিতীয় পবিকল্পনায় কর্মসংস্থান স্থষ্টির লক্ষ্য ছিল ৮* লক্ষ। সুতরাং 
লক্ষ্যানুযায়ী ফল লাভ করা যায় নাই। 
২ তৃতীয় পরিকল্পন! £ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সবকাবী হিসাবে পুরাতন ও নৃতন কর্মপ্রার্থীর 
সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫৩ লক্ষ। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে প্রায় ৬৫ লক্ষ ব্যক্তির 
কৃষিবহিভূ্তি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ঘটায়, পরিকল্পনার শেষে অবশিষ্ট কর্মহীনেব সংখ্যা। বাড়াইয়াছে 
প্রায় ৯০ লক্ষের (৮৮ লক্ষ) মত। ততুপরি তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নৃতন কর্মপ্রার্থর সংখ্যা 
হইবে প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ। ইহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ( অর্থাৎ ৫৬ লক্ষেরও অধিক ) 
শহরাঞ্চলের ও ১ কোটি ১৪ লক্ষ গ্রামাঞ্চলের কর্মহীন । ইহা ছাডা পরিকল্পনা কমিশনের 
হিসাবে হ্বল্পনিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যাও আনুমানিক ১ কোটি ৫* লক্ষ হইতে ১ কোটি ৮* লক্ষের 
মত। অতএব দেশে মোট প্রায় ৪ কোটি ৪* লক্ষেব মত সম্পূর্ণ কর্মহীন ও আংশিকরূপে 
নিযুক্ত ব্যক্তির গুরুভার লইয়া তৃতীয় পরিকল্পনা আবস্ত হইয়াছে। 
ঘিতীয় পবিকল্পনার শেষে কর্মহীনের সংখ্যা ৯০ লক্ষ 
তৃতীয় পরিকল্পনাকাণে নৃতন কর্মপ্রার্থার সংখ্য। ১ কোটি ৭* », 
আংশিকরূপে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১ কোটি ৮* ৮ _ 

মোট ৪ কোটি ৪* লক্ষ 

, তৃতীয় পরিকল্পন।য় কর্মসংস্থানের লক্ষ্য 8 পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনা- 
কালে কৃষিবহিভূত ক্ষেত্রে ১ কোটি ৫ লক্ষ এবং কৃষিক্ষেত্রে ৩৫ লক্ষ অর্থাৎ মোট ৯ 
কোটি ৪* লক্ষ নৃতন কর্ম স্থষ্টি করা সম্ভব হইবে বলিয়া হিসাব করিয়াছেন। স্থতরাং দেখ! 
যাইতেছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষেও পুরাতন সম্পূর্ণ কর্মহীন ও আংশিকরপে নিষুক্ত ৩ 
কোটি ব্যক্তি থাকিয়! যাইবে । অতএব কর্মসংস্থান বিষয়ে তৃতীয় পরিকল্পনা আমাদের সন্ধুধে 
কোনরূপ আশার আলোকবত্তিক! তুলিয়৷ ধরিতেছে না । 

তৃতীয় পরিকল্পনায় নূতন কম”্ছষ্টির পদ্ধতি ১ পরিকল্পনা কমিশন কর্মহীনতার 
সমস্যা টিকে নিম্নূপে সমাধানের প্রস্তাব করিয়াছেন। 

১, পরিকল্পনার অস্ততুক্ত কার্যক্রম্ডলিতে যাহাতে পূর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও স্ঘমরূপে কর্ম” 
সংস্থান ঘটে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। 
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*, গ্রাধাঞ্লে হিছাৎ সরবরাহের গ্রসার, গ্রামীণ শিল্প উপনিধেশেয 2 
&51968$ ) উত্নয়ন, গ্রাম্য শিল্পসমূহের উৎসাহ দান এবং মানবশক্তির | 
(2906710377676 01 7057-00ত৩£ ) প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আর্োপ,করিয়াছেন। 

৩. ২৫ লক্ষ অথবা ততোধিক ব্যক্তির জন্য যাহাতে বৎসরে গড়ে ১** দিন কার্তৈর £ 
সংস্থান হয় সেজন্য নান! প্রকার গ্রামীণ কাধক্রম (2:01) 01] [0:067900106 ) গ্রহণ, 

করিতে হইবে। 
৪. প্রতি রাজ্যেব কর্মহীনতার সমস্তাকে জেলা ব্লক এবং গ্রাম ভিত্তিতে বিভক্ত করিয়া! 

্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পের সহিত যথাসম্ভব মিলাইয়৷ কর্মস্থান বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। 
৫. সম্ভবমত রাস্তা নির্মাণ ও পূর্ত কাধাদিতে শ্রমনিবিড় পদ্ধতিই গ্রহণ করিতে হইবে। 
৬. গ্রামীণ শিল্পায়ন ও গ্রামীণ বৈছ্যতীকরণ__-এই ছুইটি পরম্পরের সহিত ঘমিষ্ঠরূপে 

যুক্ত। এবং ইহার! উভয়ে মিলিয়! যথেষ্ট পবিমাণে স্থায়ী গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিতে 
সম্থ। ইদানীংকালে গ্রামীণ ও স্ষুদরশিল্পসমূহের উন্নতির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গৃহীত হইলেও 
পরিকল্পন। কমিশনের মতে ইহাদেব কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাব্য ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার কর! 
যায় নাই। এজন্য ইহাদের যথেষ্ট পরিমাণে কাচামাল, সস্তায় খণেব বন্দোবস্ত, বিক্রয় ব্যবস্থার 
সংগঠন ও প্রসার এবং কাচা উৎপন্নকে তৈয়ারী পণ্যে প্রস্ততের জন্য বিবিধ প্রক্রিয়ার 
(1:0058810% ) প্রবঙনের ব্যবস্থা করিতে হইবে । মফঃম্বলেব এক একটি অঞ্চলের 
ছোট ছোট শহবে কেন্ত্রীয়ভাবে অবস্থিত গ্রামগুলিতে শিল্পকেন্দ্র স্থাপন কবিয়। পরিবহণের 
উন্নতির ছারা উহ্থাদেব মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠ। কবিতে হইবে । 

থ, স্বল্লনিযুক্তির ( 015097900[)10510016) সমস্যার স্থায়ী সমাধার্নেব জন্য সর্বত্র 

বৈজ্ঞানিক কৃষিব্যবস্থা' এবং গ্রামীণ অর্থনীতিক কাঠামোর বৈচিত্র্যকবণ ও শক্তিবৃদ্ধি করিতে 
হইবে। এজন্ত গ্রামীণ শিল্পসমূহের অধিকতর উন্নয়ন, বিবিধ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত শিল্পের (12:০- 
9883106 175011867165 ) প্রসার ও-গ্রামাঞ্চলে নূতন শিল্প আকর্ণণ কবিতে হইবে। ইহার সহিত 

যে মকল অঞ্চল জনাধিক্য ও কর্মহীনত। এবং স্বল্পনিযুক্তির অত্যধিক চাপে সংকটাপন্ন তথায় 
সামগ্রিক লোক-নিয়োগ কাষক্রম (90001)701)61)3159 "0708 [7090020৩ ) গ্রহণ করিতে 

হইবে। ব্লক ও গ্রাম ভিত্তিতে নানাবিধ কাধে অলস-কৃষর্খতুতে কর্মসংস্থান করাই ইহার লক্ষ্য 
হইবে। ইহার জন্য আহুমানিক ১৫০ কোটি টাক। ব্যয় হইবে। 

৮. পবিকল্পনা কমিশন বলিম্বাছেন ইদাশীং শিক্ষিত কর্মহীনদের মধ্যে শারীরিক শ্রম 
সম্পর্কে পরের বিরোধী মনৌভ।বের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শিক্ষাব্যবস্থার ব্মান পরিবর্তনের 
ফলে ভ্রুত শিল্পায়নের সহিত নানাঙ্গেত্রে ইহাদের জন্য কর্মসংস্থানের প্রসার সম্ভব হইবে। সমবায় 

সহিতির গ্রসার, বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রচলন ও পঞ্চায়েত প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের 
প্রতিষ্ঠার ছারা গ্রামধলে শিক্ষিত কর্মহীনগণের জন্য কর্মঠ ঘটিবে। 

৯. যে সকল গ্রকল্পের কাজ শেষ হইয়া আসিতেছে তথ! হইতে দক্ষকারিগরগণকে নৃতন 
গ্রবল্সে স্থানাত্তরের ব্যবস্থ| করিতে হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম ছুই বৎসরে অ-কায ক্ষেত্রে 
৩২ রাক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থান ঘটিয়াছে। 



£ 
অঃঞতিক সম্পদ 

17৬212/ 765041065 

'অর্থবচ্ভার বিশ্লেষণে অভ্ভাবপুরণের নিমিত্ত সম্পদ্দ উৎপাদনের যে দুইটি মৌলিক উপাদানের 
নির্দেশ করা হয় ভাহার একটি গ্রাকৃতিক সম্পদ ও অপরটি মামুষের শ্রম। সংক্ষেপে গ্রথঘটিকে 
ভূমি (7,970 ) ও দ্বিতীয়টিকে শ্রম ( [9০01 ) বলা হয়। 

প্রাকৃতিক্র সম্পদ ও অর্থনীতিক উন্নয়ন 
820৯ 2০৭০9076099 ৯870 2008 02470 708৬1710724 5 

ভারতের বা যেকোন দে'শর অর্থনীতিক অবস্থ! ও সমস্ঠাবলীর পর্য লোচনা করিবার পুর্ব দেশের প্রাকৃতিক 
সম্পদদষু্ের অনুসন্ধান লওয়। এজন্ই প্রয়োজন যে উহার পরিমাণ, প্রকৃতি ও অবস্থা, জাতীর আয় ও দেশের 
অর্থনীতিক কার্যাবলীর পরিমাণ ও ধরনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। জাতীর আয় বৃদ্ধি, জনসাধারণের 

আীপনযাত্রার মান উপ্রন্নন, কৃষি ও শিল্পনমূহমহ অর্থশীতিক কার্ধাবলীর বৈচিত্র/করণ,-_-এক কথার দেশের 
অর্থনীতিক বিকাশের হুযোগ-সম্ভাবনা লনেকাংশে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্র করে। এই কারণে 
ভারতের অর্থশীতিক উন্নয়নের বিবিধ সমন্তার আলোচনার পূর্বে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তথ্যাদি সম্পকে 
অবনত খাক। জাবস্তক। 

কোন দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিক1 আলোচনায় করেকটি কথা হনে রাত্রিতে 
হইনে। প্রথমত, উহার প্রা£তিক সম্পদগুবির “মাট পরিমাপ ও গুণাওণ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও শেষ কথ! নকে। 
উহ! ্ বারাই দেশের অর্থনীতিক উন্নতির মীমা শির হয় না। এর সকল সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্ত দেশে 
প্রযুক্তি বিভ্ঞা (1'5০7,201055 )ব1 কারিগণপী জান কোন্ স্তরে রহিয়াছে, উত্পাদনের সংগঠন কি প্রকারের, 

সরকারী লীতি ও দক্ষতা কিরূপ, এবং দাধারণ ভাবে এ দেশের সমানব্যবস্থা ও মীমাজিক সংগঠনের প্রকৃতি 
কি,--এই সক বিষন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকে যণেষ্ট প্রভাবিত করে। ইহাদের তারতম্যের গ্রুদ এক 
পরিমাপ ও গুপাগুণবিশিষ্ট সম্পদের পূর্ণ তর অথবা হল্পতর ব্যাবহার ঘটিতে পারে। 

স্থিতীপ্নত, এ মম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, কেবল প্রাকৃতিক সম্পদখুল্র পৃথক পৃথক পরিমাণ ছ্বার জাতী 
সমৃদ্ধিতে উহাদের সম্ভাব্য অবদান অনুমান করা যার না। কারণ একের উৎপাদন ও ব্যবহার, অপরাপর 
প্রাকৃতিক নম্পদের উৎপাদন ও বাবহারের উপর নির্ভর করে। হুতরাং এ মকল প্রা$তিক সম্পদগুলির নিজেদের 
মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমণন। অতএব বিবিধ প্রকারের প্রার্কৃতিক সম্পদের সামস্ত্রিক উর্নয়ন ও 
বাবহ'রের ছ্ারাই উহাদের প্রত্যেকটি হইতে পূর্তির কল লাভ করা! যায়। 

দেশের গ্রাকৃতিক সম্পদের কঙট! পরিমাণ ব্যবহার লম্তব তাহা নির্ভর করে প্রধানত ছুইটি বিষয়ের উপ্য়। 
প্রথমত, দেশের ফারিগনী জান ও প্রবুর্ভি, বিস্তার অবস্থা অনুযায়ী সম্পদের বাবহার নির্ভর করে। ইহাছে 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছেশের পক্ষে পৃর্ণতর ও অধিকতর পরিদাপে সম্পদের বাবহাতরের ক্ষমতা জন্মার। ছিতঠোত, 
উন্নত কারিগরী জান সম্পদ ব্যবহারে প্রয়োগ করিয়। বাস্তবে কত দূর পর্যন্ত উহার ব্যবহার বৃদ্ধি কর যহিবে ডাহা! 
দির্তর করে দেশে পুঁজিগঠন হারের উপর। যত অধিক পরিমাণে পুঁজিগঠন খটিবে ততই প্রাকৃতিক মন্প্য 
বাবহায় বাড়িবে। 
পরিশেষে জার একটি কথ! এই যে, আধুনিক বুগে আর প্রাকৃতিক সম্পবকে চিরকালের জনা নিথর খা 

নীমাবন্। ধলিয়! গদে কর হয় লা। বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তি বিদ্তা! (1:87,01985 )% যে উন্নতি খটিতেছে ৩171 
গানুষের প্রকৃতিজর়েছ জনতা অকজন্ীরক়ণে বৃদ্ধি গাইভেছে। অযণা রচনার দ্বার! জজবায় শালা, সব 

দরর শগডডূবিতে বপান্বর, পরমাধু ও অনশড়ি হইতে অকুরস্ বি্াৎ ফরধরাহ, পরিধহণ ও লংারণের, অভি 
। [যা 



১০১ 

স্দার়েত বর্তমানে বাস্তব ঘটনা । হুতরাং বিজ্ঞান ও প্রবু্তি বিভভায় অগ্রাগাণি ও পু [জগঠধের রোযার হা 
' লঞ্চল দেশেই কমবেশি পরিমাণে পুরাতন প্রাকৃতিক ফল্পদের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করিয়া সম্পদের ধুতগতর' 
রাটধাদধ্যাবিদ্ধা্ আজ আজ আকাশকুহদ নহে। 

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে আমরা সংক্ষেপে নিমপিধিত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিষ্ত করিতে পাস্গি। 
খা”-ক. তুমি ও কৃষি মম্পদ। খ. অরণ্য সম্পদ। গ. প্রাণীজ সম্পদ। ঘ. খনিজ সম্পদ] 
ক, শক্তির উতৎস। 

ক. ভূমি সম্পদ 
[89 5230 0028 

ভাবতেব মোট ভৌগোলিক আয়তনের পবিমাণ ৮* কোটি ৬৩ লক্ষ একব। ইহাব ৯০*১ 
শতাংশ অর্থাৎ ৭৩ কোটি ৮৮ লক্ষ একব সম্পর্কে সবকাবী তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে । সবকাবী 
বিবরণ অনুযায়ী ৩২ কোটি ৮* লক্ষ একব জমিতে বীজ বপন কবা হয়, অর্থাৎ এ পবিমাণ 
জমি কৃষিব অধীন | উহা ব্যতীত বনভূমিব পবিমাণ ১৩ কোটি ৮৫ লক্ষ একব, পতিত জমিব 
পবিমাণ ৫ কোটি ৬৩ লক্ষ একব কৃষিকার্ষেব জন্য প্রাপ্তক্য নহে এপ জমিব পবিমাণ ১২ কোটি 
৪৭ একর এবং অকর্ধিত অন্যান্য জমিব পবিমাণ ৯ কোটি ৬* লক্ষ একব। ১৯৫০-৫১ সালে 
তুলনাষ, ১৯৫৮-৫৯-এব হিসাবে কর্ষধিত জ্মিব আযন্ন বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩ কোটি ৪৬ 
লক্ষ একর। 

ভারতে স্বত্তিকার সমন্যা। (006 0:০1575 0£ 5011): ভূমিব সয় (0:08107) 
ভোরতের সৃত্তিকার সর্বপ্রধান সমস্। | প্রবল বাবিপাত অথব1 বাধুগ্রবাহে মুত্তিকাব উপবিভাগের 
জৈব পদার্থসমদ্ধ অংশ অপসাবিত হওযাকেই ভূযিক্ষষ কলে। ইহাতে মৃত্তিকাব উর্ববা শক্তি 
বিনষ্ট হয়। অত্যধিক বুষ্টিপাতে, ভূমি অধিক ঢালু, এবুং হালকা ও অল্প বাধুনীযুক্ত হইলে 
অধিক ভূমিক্য় ঘটিয! থাকে । 

বনভূমিব উৎসাদন, চাঁবণভূমিব ধ্ব'সসাধন, আবাদ জমিব ত্রমাগত পবিবর্তন (81716176 
0৮161526101) ), ক্রটিযুক্ত কর্ষণপদ্ধতি £ভৃতি মুন্তিকাঁব ক্ষযেব প্রধান কাবণ। ৃঁ 

হিমালয়েব পাদদেশেব অন্তর্গত সমগ্র উত্তব ভাবতে ঢালু অঞ্চলে, মাদ্রাজেব অংশবিশেষে, 
দরাস্ষিণাত্যে, মধ্য গ্রদেশ ও ছোটনাগপুবে ভূমিক্ষয়েব সমস্যা অত্যন্ত তীব্র। ভাবতের কৃষি 
গবেধপ। পরিষদের একটি অগ্নসন্ধানে প্রকাশ ভাবতের বিভিন্ন অঞ্চলে গডে একর-পিছু বাৎ্সবিক 
৯ হইতে ১১৫ টন মৃত্তিকা অপসাবিত হইয়। থাকে । প্রতি বসব মৃত্তিকার উপরিভাগের 
'উত্বপলাংশের ইষ্ট ইঞ্চি পবিমাণ স্তব বৃষ্টিপাতে ধৌত হইয়। অপসারিত হয়। 

ভূমির ক্ষয়ের ফলাফল (7££5065 ০£ ৪০1] 6£০9192.) £ ১. ভূমিক্ষয় জমিব 
উর্বরতা ও কৃষিযোগ্য ভূমিব আয়তন হাঁস করিয়া! কৃষির অবনতি ঘটায়। ২. ভূমিক্ষয়েব 
প্লরুদ বিপুল পরিমাণ মৃত্তিকা, ধুলিকণ। ও ক্ষুদপ্রস্তবখণ্ বুট্টির জলের সহিত অপসাবিত হইয়া 
[নিয্াঞ্চলে নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়। ইহাতে নদীর গভীরত। হাস পাইয়৷ ছুই তীরে বন্যা ঘটায়। 
॥*, নদীগর্ভের উচ্চতা বৃদ্ধির দরুন নদীপথেব নাবাত! কমিয়া গিয়া নৌ-পরিবহণে বাধার হট 
করে। ৪. ভূমিক্ষয়েব দরুন বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ভূমিতে পবিণত হইগ! জলাভূমিতে বূপাস্তরিত 
ছু ইহাতে রুষিকার্ধ পবিত্যক্ত হয়। ৫. জল গডাইয়া চলিয়া যায় বলিয়! সৃত্তিকার 
ভান্র্স্থ জলসধয় হাস পায়। ইহাতে এ অঞ্চলের শ্ুঞ্ততা বৃদ্ধি পায় ও গভীর 
হলের প্হোম্যে জললেচ কঠিন হুম ৬. নদীগর্ভের উচ্চত। বুদ্ধির ফলে গ্নচাবস্থা 

৬১. ৬ 



জানব: তো5716)-, ১. বন ও তৃপস্মি সি :. বৃষ্টিপাতের যে জল ভূমিতে 
সপ সপৃপনি ভপপ০ অ্ন্রিপপ্ এক্ন্য উন্মুক্ত 

ক্ম্মিতে নৃতন বনভূমি ও তৃগভূমি স্ষ্টি করিতে হয়। 
২, পশ্তচারণের নিয়ন্ত্রণ £ তৃণভূমি যাহাতে অতি-চারণের মিরর নয ছার! রিনি 

না হয় এজন্য পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। 

৩. বন্যা (80০9৫. ০০০৮:01) নিয়ন্ত্রণ: ঢালু অঞ্চলে নদীতীরে বীধ নির্যাণ ক্রিয়। 
জলম্োত রুদ্ধ করিলে আর উহার সহিত মৃত্তিকা চলিয়! যাইতে পারে না। অপেক্ষাকৃত 
নিম্নাঞ্চলে বাঁধ নির্ষাণ করিয়া অতিরিক্ত জল সঞ্চয় কর! যাইতে পারে। তাহাতে সমতলতৃমিতে 
বন্য। ঘটিবার সম্ভাবনা! কমিয়৷ যায়। 

৪. অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে কৃধি-আকাদ রচনা 
€(73670015 €610০50100 ) ই ইহা দ্বারা পাহাড়ের গা্র হইতে জল গড়াইয়! পড়িতে ন! দিয়া 

আবাদ জমিতে আবদ্ধ করিয়া! ভূমিক্ষয় রুদ্ধ করা! হয়। 

ভারতের ৮* কোটি একর জমির মধ্যে ২* কোটি একর জমিই ভূমিক্ষয়ের মুখে ।: মোট 
কর্ষিত জমির এক-তৃতীয়াংশ ঢালু ও ক্ষয়ের সম্ভাবনাযুক্ত। এই পরিস্থিতির গুরুত্ব সহজেই 
অনুমেয়। 

সরকারী-নীতি (30. [০1105 )$ পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শে কেন্দ্রীয় ও 

রাজ্যন্তরে জমি ব্যবহার ও সংরক্ষণ বোর্ড (170 [07610152005 ৪10. 9০01] 0070867- 
৪10) [30810 ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কেন্দ্রীয় বোর্ড এ সম্পর্কে গবেষণা, প্রচার ও শিক্ষাদান 

করে। রাজ্য বোর্ডগুলি অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে। 

প্রথম পরিকল্পনায় মৃত্তিকা "সংরক্ষণের জন্য ২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল 
প্রথম পরিকল্পনার শেষে নানাবিধ প্রচেষ্টার দ্বারা ৩ লক্ষ একর জমিতে ভূমিসংবক্ষণ কার্ধ সম্প 

হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মৃত্তিক। সংরক্ষণের জন্য ২* কোটি টাকা ব্যয় বরাদ 
করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায়,কৃত্রিম বনভূমি রচনা, বাধ নির্মাণ, জলাধার নির্মাণ ও টা 
ধাপে যাপে কক্ষের রন! ইড্যাদি কাধ পরিচালিত হইয়াছে এবং আনুমানিক প্রায় ২৯ 
একরে মৃত্তিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । তৃতীয় পরিকল্পনায় ১) কোটি ৩০ 
একর জমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণকার্ধ পরিচালনা কর! হইবে ও ৪ কোটি একর জমিতে শু কি 
€ 1075 1517177% ) সম্প্রসারিত হইবে । এই সময়ে ভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনে রাজ্য সরুকার* 

গুলিকে প্রয়োজনীয় আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়ার স্থপারিশও কর! হইয়াছে। 

খ,. ননশম্পদ 
চ009দ: 77300280108 . 

১. আয়তন (8:৪%) £ ভারতের বনভূমির আয়তন ১৩ কোটি ১ লক্ষ,একর। ইহা 
দেশের মোট আয়তনের ২২ শতাংশ। 
১১৯১৯ (081785 ০৫ 1০550) £ ক. পরোক্ষ প্রেত 

গউপযোশিত। £ ১: বনভূমি ছায়া বিস্তার করিয়া রৌদ্রের প্রধরতাকে হ্রাস করে, -বান্ুম্র 
রা কয়ে "ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বায়ুর কার্জত! বুহি 
করে। ইহার ফলে আবহাএয়! চরম হইতে পারে না 



তি 

২, বার আগ্দরতা বৃদ্ধিতে সহাক্আ করে বালয়৷ বনভাঘ আকন বাহপদাত স্যর 
কবিকার্ষের সুবিধা হয়। ৃ 

৩, বনাঞ্চলের বুক্ষলতাঁদি হইতে পতিত শুধ পত্র ও শাখা-গ্রশাখাদি মাটিতে পড়িয়া পর্টিসী 
উর্বরতা বুদ্ধি করে। 

৪. নানারপ বুক্ষলতাদির শিকড়ে মৃত্তিকার বন্ধন ঘটে বলিয়া ভূমিক্ষঘ় (801 80510) ? 

টিতে পারে না। 
&. মৃত্তিকার অবক্ষয় নিবারণ ও বাষুব আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে বলিয়া বনভূমির অবস্থান 

মরুপ্রসারে কাধকর বাধা প্রদান করে। 
৬. সর্বশেষে বনভূমি বিবিধ গ্রকার উদ্ভেদেব জন্মস্থান ও নানাবিধ বন্য প্রাণীর বাসস্থল 

বলিয়। উহা সকল দেশেই বিশেষরূপে আদৃত হয়। 
ভারত ত্রান্তীয় অঞ্চলের দেশ হওয়া সত্বেও ইহার জলবাযুব অধিকতর সমতার জন্য দেশের 

বন্ভূমির পরোক্ষ অব্দান কম নহে। যে সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বনভূমির ধ্বংস সাধিত 
হইয়াছে তথায় ৃ ত্তিকার শ্বয়ের দরুন, ভূমির উর্ববতা বিনষ্ট হইয়৷ পতিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এজন্য পুনবায় বনবোপণে সরকাবকে যত্রশীল হইতে হইযাছে। রাজপুতানার 
মরুভূমির বিস্তার রোধেব জন্যও ইদানীংকালে কৃত্রম অবণ্য বলয় বচিত হইতেছে । এ ছাড়া 
ভারতের বনভূমি দেশ রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়কও বটে । 

থ. প্রত্যক্ষ প্রভ।ব ও উপযোগিত। £ ১. বনভূমিজাত বিভিন্ন দ্রব্যাদি শিল্পের 
সুল্যবান ক চামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় । ২. অগভীব বনভূমি ও উহার সম্পিহিত লত্বাগুয্মাবৃত 
অঞ্চল গোচারণের বিশ্বে উপযুক্ত শ্বেত্র। ৩. বনভূমির বিবিধ দ্রব্যাদি আহহণের জনা 
বহু ব্যক্তির জীব্কা ও কর্মসংস্থান ঘটে । 

ভারতের বনভূমি হইতে যে সকল প্রধান ভ্রব্য পাওয়া যায় তাহা হইল বিবিধ শিল্পের 
ধঈচ'মাল হিস'বে ব্যবহাবের উপযোগী বিভিন্ন শ্রেণীব কাঠ (070১0: ), ক্টমণ্ডের উপযুক্ত কাঠ 
(0911) ০০৭ ), দিয়াশলাইয়ের কাঠ (00960) ০০), জালানি কাঠ (970 ৪170. 01)870091 

ক্ম৩০৫) প্রত্ৃতি। এই সকল মূল্যবান ক'চ,মালের মোট পরিমাণ, ১৯৫৮-৫৯ সালে ছিল ৫৮ কোটি 
৮৪ লক্ষ ৬৪ হাজার কিউব্কি ফিট । উহার মূল্য ছিল ৪১ কোটি ২১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা । 
এই সকল দ্রব্যাদি কাগজ কল, দিয়াশলাই, ভেনেন্তাকাঠ, আসবাবপত্র, রেলের স্গিপার তৈয়ারী 
গ্রভৃতি শিল্পের অপরিহার্ধ কীচ'ঘাল। এসকল ছাড়া অন্যান্য যে অপ্রধান বনজাত দ্রব্য পাওয়া যায় 
তাহার মধ্যে বাশ ও বেত, রজন, বিভিন্ন গ্রকাবের আশ, গদের আঠা, গঁষধি, চামড়া পাক! করিবার 
রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি উল্লেখষে।গ্য । ১৯৫৮-৫৯ স'ংলের হিসাবে ইহাদের মোট মৃশ্য ছিল 
৮ কোটি ৪* লক্ষ ২০ হাজার টাকা । ভারতের দ্রুত শিল্পোনয়নের গরচেষ্টার ফলে গৃহনির্সাণ শিল্প, 
পরিবহণ শিল্প, চর্মদ্রব্য শিল্প, ওষধ শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতির উৎপাদন বুদ্ধিব জন্য আরও 
খনজাত সামগ্রীর গ্রয়োজন হইবে । সতরাং ইহাদের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বাড়িবে। 
১৯৫৮-৫৯ সালে বনভূমি হইতে সরকারের আয় হইয়াছিল ৪৬ কেটি ৩৭ লক্ষ ট।কা। সরকারী 
ধনভৃমির চারণ শ্ষেত্র হইতে বাৎসরিক ৯৫ লক্ষ ট/ক! আয় হয় | প্রায় ২* কোটি পণ্ড এই 
গল ফনভূমিতে চরিয়া থকে। ৫ লক্ষ ৭* হাজার ব্যক্তি অরণ্য হইতে জীবিকা উপার্জন করে। 
ভারতের খনডূমি ১৯ লক্ষ আদিবাসীর বাসস্থান। এবং বনভূমিতে যে ২৫১৯ প্রকারের কাষ্ঠ 
উৎপাদনকায়ী বৃক্ষ পাওয়া যায় তগ্মধ্যে গ* প্রকার ক বাণিজ্যিক গুরুছসন্পযা | 



১১১ 

টাঁরতৈর বন্ুমি সংক্রান্ত সমন্তা। (096 727001৩স০৫ 1501515 চ025585) 
. _ ১, বনভুমির স্বল্লায়তন £ সাধারণত, ক্রমাগত জনসংখাযদ্ধির ফলে লোকবসতি ও 
কুষিক্ষেত্র সম্প্রসারণের ফলে ভারতীয় বনভূমির আয়তন ক্রমেই সংকুচিত হইতেছে। কিন্তু ইহা 
স্অপেক্ষ! আরও একটি যে বিশেষ কারণ ইহার জন্ দায়ী, তাহা হইল বনভূমির প্রতি মানুষ ও 
বিদেশী শাসকগণেত শোচনীয় অবহেল!। ইহার ফলে বনভূমি হ্বাস পাইয়। দেশের আয়তনের 
২২ শতাংশে পরিণত হইয়াছে । জনসাধারণের মাথাপিছু হিনাবে বনভূমির পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
*'২ হেক্টর বা প্রায় অর্ধ একর মাত্র। বল! বাহুল্য পৃথিবীর অন্তান্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু দেশ 
অপেক্ষ! ইহা অল্প। হতরাং বনভূমির সংরক্ষণ ও সম্প্রনারণ আবশ্ঠক। 

২. বনভুমির অসম বণ্টন £ ভারতের বনভূমির অপর সমস্ত হইল দেশের" বস্তি, 
অঞ্চলে ইহার বৈষম্য। শুধু বিভিন্ন দ্বাজ্যের মধ্যেই যে বনভূমির বন্টন অমমান তাহা নহে 
এমন কি রাজ্যের অভ্যন্তরেও এঁ বনভূমি সর্বত্র সমরূপে পরিব্যাপ্ধ নহে। 

৩. বনভুমির স্থপ্প উৎপাদন-ক্ষমতা৷ £ ভারতের বনভৃমির স্বক্প উৎপাদন-ক্ষমতার 
পৰিচয় স্বরূপ বলা যায় ষে, এদেশে যেখানে বনভূষিব প্রতি একর হইতে বংসরে ২৫ কিউবিক্ 
ফুট কাঠ পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে জাপানে ৩৭"৩ কিউবিক ফুট, ফরাসী দেশে ৫৬৮ কিউবিক্ 
ফুট এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮১ কিউবিক ফুট ক.) পাওয়া যায়। 
৪. ভারতীয় বনভূমির অপর একটি সমস্ত! হইল যে, উহার একাংশ ( শতকর! ১৬ ভাগ 
অঞ্চল) দুর্গম । তথায় যাতায়াতের উপযুক্ত ব,বন্থা' প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, উহার শতকরা! 
৪৫ ভ;গ অঞ্চল হইতে কাঠ ও অন্তান্ত সম্পদ আহবণ করা যাইত । 

সরকারী বন নীতি (৮০:55 ০11০5 0£ 056 30561010606) : ১৮৯৪ সালে 

তদানীন্তন সরকার প্রথম বনভূমি সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু উহাতে বনভূমিকে ৪টি 
শ্রেণীতে বিভক্তকরণ, এবং বনভূমি সংক্রান্ত একটি দপ্ধব স্থাপনের অতিরিক্ত আর বিশেষ কোন 
উদ্যম হয় নাই। ইহার পর অবৃহ্ঠ একটি বনভূমি সংক্রান্ত বিষ্ঠালয় ও গবেষণাগ'র স্থাপিত হয় ! 
তদবধি ১৯৪৭ সাল পধন্ত সবকাবের বনভূমি নীতির ছুইটি মৃন ভিত্তি ছিল। প্রথমত, বনভূমি 
হইতে রাজন্ব আদায়। দ্বিতীয়ত, বনভূমি সংবক্ষণ। 
স্বাধীনতালীভের পর ভারত সরকার পুব্বাতন সংকীর্ণ নীতি পরিহার করি বৃহত্বর ও দর- 

প্রসারী দৃষ্টকোণ হইতে একটি স'মগ্রিক নীতি গ্রহণের প্রযোজনীয়ত। অহভব করেন। ১৯৫২ 
সালে পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শে ভারত ষে জাতীয় বনভূমি নীতি ( 80078] [0৩4 
[01105 ) গ্রহণ করিয়াছে তাহা নিক্জপ__ 

১, বনভূমির আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দেশের মোট আতনের ৩৩৩ শতাংশে পরিথতত 
করিতে হইবে। ২. পার্বত্য অঞ্চল, নদী উপতাক! ও উপকৃলবর্তী অঞ্চল মৃত্তিকা সংরক্ষণের 
অন্ত তথায় বনভূমি রক্ষা এ নৃতন বনভূমি হ্ষ্ট করিতে হইবে। ৩. রুত্রিম অরপ্যবল রচন। ছারা 
মকুপ্রদার রোধ করিতে হইবে । ৪. জাতীয় স্বয়ংস্পূর্ণতা লাভের জন্ত অরণ্যের উৎপাদন-কষতার 
সু জাতীয় ববস্থাপনার প্রবর্তন করিতে হইবে । ৫. গ্রাম্য বনভূমির নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন ও ব.ব্যার 
নিশ্চিত করিতে হইবে । ৬. বেদরকারী বনভূমির পরিচারনা সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশের 
অধীনে আনিতে হইবে। ৭. বন্ত গ্রাপীসমূহ সংরক্ষণ করিতে হইবে। 

জাতীয় বনস্ৃষি নীতির মৃঘ লক্ষম হইল; & ক. বনসম্পদের দীর্ঘমেয়াদী উন্নহন। 
ধ.. কা$ আহরণের উত্তর কৌশল এঁয়োগের খর! উৎপাহন বৃদ্ধি। এবং গ. কা 



৩ 

অরুণ ও পরিপ্তাঁর (7099655056 ৪00. 85980080£ ) ও এস্মলমৃে কমান ' 
গয়োগ। | 

পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা! ও বনভূজি € ৩ 5681 18108 &. 05568.) 5 

গ্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বনভূমির উন্নয়নের জন্য ৯৮৯ কোটি টাকা ব্যয় বরা করা” 
হইয়াছিল। উহাতে বিবিধ প্রচেষ্টার দ্বার! ৭৫ হাজাব একর উষর ভূমি নব বনভূমিতে পরিণত, 
৩ হাজার একর দিয়াশলাই কাঠের বনভূমি এলাকা বৃদ্ধি, ২০ লক্ষ একর বনভূমি সরকারী নিয়ন্ত্রণে 
আনয়ন ও প্রায় ও হাজার বনসড়ক নির্মাণ কর! হয়। 

ঘ্িতীয় পরিকল্পনায় বনভূষির উন্নয়নের জন্য ২০৭৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। ইহার 
ফলে ৪ লক্ষ একর বিনষ্ট বনভূমি পুনরুদ্ধার, ২ লক্ষ একর পরিমাণ জমিতে মূল্যবান কাষ্টের ও 
€* হাজার একর জমিতে দিয়া শলাই কাঠের বনভূমি স্থা্ট করা হয়। ইহ! ছাড়া প্রায় ৫ হাজার 
মাইল নৃতন বনসডকও নির্মিত হইয়াছে। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় ২* লক্ষ একরে জ্বালানি কাঠেব গ্রাম্য বনভূমি, ৫* হাজার একবে 
, শাল ও পত্রমোচী বৃক্ষের অরণ্য, ২ লক্ষ একরে সেগুন বনভূমি এবং ৪ লক্ষ ৫০ হাজার একরে 
বিবিধ বৃক্ষের অরণ্য সথষটর কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে। ইহা! ছাড়া, ১৫ হাজার মাইল বনসড়কও 
নির্মাণ কর! হইবে। 

সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ না কবিলে আগামী ১৫ বং্সরে' 
ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে ভারতে কাষ্ঠেব যোগানে ঘাটতি দেখা দিবে। এজন্য ভারতের 
বনভূমিব বৃদ্ধি ও কাষ্েব বিজ্ঞানসন্মত আহরণ, সংবক্ষণ ও পরিপর্ককরণের গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি 

| 

প্রাণাজ সম্পদ 
441, 09870 0 ঘ9877779 

১ পঙপালন ( /1017009] 10050870075 ) £ ভাবতে পৃথিবীর মোট গো-সম্পদের 

১৯ শতাংশ, মহিষেব প্রায় ৫* শতাংশ এবং ছাগ সংখ্যাব ১৮ শতাংশ ব্র্তমান। কিন্ত 
পরিমাণের দিক হইতে ইহা! উল্লেখযোগ্য হইলেও ইহা'দেব দ্বাবা উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্যের মোট 
মঙ্য সে তুলনায় অধিক নহে। ১৯৫০-৫১ সালে এই সকল প্রাণী হইতে উৎপন্ন আয় ছিল 
রঁষির মোট আয়ের ১৬ ধতাংশ মাত্র । টি 

ভারতের গৃহপালিত প্রাণীসমূহ হইতে যে সকল দ্রব্য পাগয়া যায় তাহার মধ্যে মাংস, দুগ্ধ, 
ডিম, পশম ও চামডা প্রধান। 
গো, মেষ, ছাগল ও শৃকর হইতে প্রতি বংসরে মোট ৪ লক্ষ ৬ হাজার টন মাংস পাওয়া 

ধাঁয়। ইহার মূল্য ৭৬ কোটি টাকা । ইহা! ছাভা প্রতি বসর নানাবিধ প্রাণী রপ্তানি ছারাও 
অর্থোপার্জন করা হয়। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় পশুপালনের উন্নয়নেব জন্য ৫৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। 
২. মগ্ন চাষ (171386:168 ) £ ভাবতের মস্য-শিরকার শিল্প প্রায় ১০ লক্ষ ব্যজির 
সংস্থান ও জাতীয় আয়ে ৬০ কোটি টাকার অধিক প্রধান, করিয়া থাকে । এই কার্ধে 

আহুমানিক ৭৩ হাজার ৪ শত মৎন্ত-শিকাঁরের বিবিধ জলযাঁন নিযুক্ত রহিয়াছে । প্রথম 
টিনার বৎসর শেষে মোট-মৎস্ঠ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১* লক্ষ টন।' ১৯৬২ সালে 
সপ আরতি পাস ২৪ ভক্তি পরিজ ঠয় | ইতার ৭৩ ভাগ সাত ও মোহন হক 



একাকী ৬, ভাগ আত্যন্তরীণ ক্ষেত্র হইতে ধৃত হয়। ধীবরপিছু বধ্সরে ধৃত মৎন্তের পারদ. . 
২ হাজার ৫ শত পড়িগু। . 

ভারতের জনসাধারণ প্রতি বংসর মাথাপিছু মাত্র ৩'৪ পাউও মৎস্য খাছ হিসাবে ব্যবহার 
করিতে পারে । অথচ সিংহলে ইহার পরিমাণ ১৬ পাউণ্ড, ব্রহ্ষদেশে ৭ পাউগ্ড ও জাপানে 
৯০ পাঁউণ্ড। ভারতের ন্যনতম প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ৪ লক্ষ ৫* হাজার টন মৎস 
প্রয়োজন । ইহা হইতেই শিক্পটির সম্প্রসারণের স্থযোগ অনুমান করা যায়। অনুসন্ধানের ফলে 
জান। গিয়াছে ষে একমাত্র বঙ্গোপসাগর ৪ আরব সাগবের সমৃদ্ধ মংস্ক্ষেত্রগুলি ব্যবহারের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলেই দেশের নৃনতম প্রয়োজন অপেক্ষাও অধিকতর উৎপাদন 
ঘটিবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় মংস্থ চাষের উন্নতির জন্য ২৯ কোটি টাক। ব্যয় বরাদ্দ কয়া 
হইয়াছে । ইহার ফলে মংস্য উৎপাদন ৪ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে ও মংস্য রপ্তানি ছিগ্ুণ 
হইবে বলিয়া আশা! করা যাঁয়। | 

ঘ. খনিজ্ব সম্পদ 
11য21,135007008 

ভারতে বিবিধ প্রকার খনিজ গদার্থ গাওয়া যায়। বিস্তু দেশের বিভিন্ন প্রকার খনিজ গহার্থের 
অনুসন্ধানকার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই বলিযা মোট খনিজ পদার্থের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন প্রকার সামগ্রিক 

* চিন্ত্র উপস্থিত করা সম্ভব নহে। তবে, বিবিধ খনিজের ভাগার যে যথেষ্ট পরিমাণেই রহিয়াছে সে সম্বন্ধে অনুমান 
করা চলে। দেশের প্রধান প্রধান থনিজ নম্পদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়! গেল £ 

£ বিশ্বের মোট মজুদ লৌহের এক-চতুর্থাংশ ভারতে অবস্থিত। প্রমাণিত ও নির্দেশিত মঞ্জু 
লৌহের মোট পরিমাণ প্রায় ৬ শত ৬৯ কোটি টন। পরধাপ্ত পরিমাণ লৌহ-নাকরিকের অবস্থিতি ভারতে লৌহ' 
ইন্পাত শিল্পের বিপুল অগ্রগতির হৃচনা,করে। আ্যার্জানিজ £ ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের মজুদের ক্ষেও্ড 
ভারত পৃথিবীতে তৃতীয়। আনুমানিক মোট মন্ছুদের পরিমাপ ১১২ কোটি টন । লৌহ-ইন্পাত শিল্প, রাসায়নিৰ 
শিল্প এবং ড্রাই ব্য'্ারি নির্মাণ শিল্পে ইহা! অপরিহার্য । ভ্রেগামাইট ৪8 ক্রোমাইটের মোট মজুদের পরিমা 
প্রা ১৬২ লক্ষটন। জ্বর্ণ8 ভারতে মোট মজুদের পরিমাণ ১২'৬ লক্ষ টন। তাত্বঠ বিহার রাজের 
দিংতুম ও বারগণ্ডা অঞ্চলের ৮* মুল বাগী স্থানে তাজ আকরিকের প্রধান মজুদ অবস্থিত । ভারতের খর্তঘান 
তাজ উৎপাদনের পরিমাণ ৩৫ লক্ষ টন। রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক শিল্পে তাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উদবাদার্ম: 
বক্সাইট £ একটি নাশ্প্রতিক হিদাবে ভারতের উত্চশ্রেণীর বক্সাইটের মজুদ পরিমাণ ২ কোটি »* লক্ষ টম 
বলিধা অনুমান করা হইয়াছে। বক্সাইট এালুমিনিযাম শিল্পের বীচাঁমাল। বিভিন্ন যানবাহনের বি 
নির্মাণে, বৈদ্ভাতিক সরগ্রাম শিল্পে, গৃহস্থালীর প্রযোজনীয় ভ্রব্য প্রস্ততি এলুমিনিয়াম ব্যবহৃত হইল থাকে! 
অন্ত্রঃ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অক্র বিহার উৎপাদন করে। খৈছ্যুতিক শিল্পে প্রধানত অন্রের ব্যবহার ঘটি থাকে 
ইলছেনাইট : ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলভাগের সমুদ্র তটভূমির বালুকারাশিতে বথেষ্ পরিমাণে ইহার 
সন্ধান পাওয়া যায়। বালুকারাশিতে বর্তমান ইলমেনাইটের আনুমাশিক মজুদ ৩৫ কোটি টন। সীসক: 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সীনকের অবস্থিতি কান! গিয়াছে। সীসকের সঙ্গে দণ্াও পাওয়া যার & 
এপ্টিমনি 8 পঞ্জাবের কাংখ্রা জেলার লাল হিমবাহতে (01016: ) এট্টিমনি গাওয়া! গিয়াছে । ইহা: 
ছাড়া মহারাষ্ট্রের নাগপুরেও এট্টিমনির খনি রহিয়াছে । জবস: উদরপুর ও কাশ্মীরে (রিযাসিন জেলা ) রা 
পাওয়া! যায। টিন বিহারের হাজারিবাগ অঞ্চলে টিন আকরিকের খনি রহিয়াছে । ভিিপয়াম * 
ভারতে জিপমাম মলুদেব আনুমানিক পরিমাণ ৮৫ কোটি টন। দিমেন্ট ও রাদায়নিক নার উৎপাদদে জিপসাম 
একটি অপরিহার্য কাচামাল। তাপপহু খনিজ ৪8 (7575০8০798) £ ভারতের বিডির অধষেই 
ম্াঁগমেসাইট, অগ্নিসহ মৃত্তিক। ( মণ:৩ 018) ), কিয়ানাইট, সিলিম্যানাইট ও কোরানভাম প্রভৃতি শক্ত ওঁ 
তাপিসহ খনিজ পাওয়া যায় । 
কন্ধলা ও খারিজ তৈল 8 এই ছুইটি খনিজ খালানি ও. শর্ির উৎস হিসাবে পরিটিত। পরধড়ী 

আশে শক্তির উৎস হিয়ীব ইহাদের সম্পর্কে আলোচন! কর! হ্্াছে। স্ 



চু. 

। ভারততর খনিজ পদার্থের হধো কগ্পলা, অজ, স্যাঙ্গানিজ, লৌহ, জিপদাষ এবং চুনাপা্যরত অরনরোর “নার 

পরিঘাণে উন্তোলিতত হইয়া থাকে | নিন উহ্থাদের খনিসমূহের সংখ্যা দেওয়। গেব। 
করল! ধোট খনিনংখা। ৮৫৪ 
জর মি ৪ *টি। 

মাগগানিজ রে ৫৩৬টি । 

লৌহ ী ২০৫টি। 
চুনাপাখর তু ১৩৪টি। 

জিপসাম ৩২টি। 

এই সকশ খনিদমূহে সার! তারতে, ১৯৫৯ লালের হিসাবে, প্রায় ৬ লক্ষ্য ১৮ হাজার হাক্তি নিধুক্ক ছিন। 
বিহার. উড়িস্া, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, মহীশুর ও অন্ধ, রাজ্াদসূহই ভারতের প্রধান খনি অঞ্ল। 

আআন্তপ্াতিক বাণিজে। বিদেশী মুদ্রা! উপার্জনে খনিজ রপ্তানির গুরুত্ব জাছে। ১৯৫৮ মালে ৪৩ কোটি 
টাকার বিদেশ মুদ্রা খনিজ রপ্তানির দ্বার! উপার্জন করা হইধাছিল। অবশ্থ ই বংসর প্রয়োজনীয় খনিজ ও 
খাতু আহদানির জন্ ভারত ১৪০'৯ কোটি টাক] ব্য করিয়াছিল। 

খনিজ পদার্থের গুরুত্ব (10070165006 0£ 10115615813 ) : বর্তমান যন্্রশিল্পযুগে 

বিবিব শিল্পের প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসাবণ ও উন্নয়নের গুয়ে'জনীয় ক চামাল হিস'বে খনিজ পদর্থ একটি 
অপরিহার্য উপাদান। কোন দেশে বিবিধ খনিজ কাচ ম'লেব অবস্থিতি ও উহাব পধিমাণ্, এ 
দেশের শিল্পে গ্রকৃতি, উন্নতিব সম্ভাবনা ও শিল্পন্থ'নিকতা নির্ধারণ করিস থ কে। 

' লৌহ, ম্যাঙ্গ নিজ প্রভৃতি বিবিধ লৌহ জাতীয় ধাতু এবং তাম্র, বক্সাইট, দস্ত', সীসক, 
ইলমেনাইট প্রভৃতি অ-লৌহ জাতীয় ধাতু, ভাবী ও মূল শিল্প এবং বৈছ্যাতিক ও ই্জিনীয়ারিং 
শিল্সমূহের ভিত্তি। এই সকল শিল্প উন্নত না হইলে কোন দেশই শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে 
পারে না। এবং এই প্রকাব শিল্পেত্ জন্য দেশে যথেষ্ট পরিম.৭ লৌহ ও অ-.লীহ জাতীয় ধাতুর 
'কআবস্থিতি গুয়োজন । ভারত সেদিক হইতে মন্দভ গ্য নহে। 

কোন দেশে, জনসাধাবপেৰ মাথাপিছু কি পবিমাণ লৌহ উত্পাদিত ও ব্যবন্বত হয় তাহা 
উহার অর্থ নীতিক উন্নতির অন্যতম মাপক।ঠি হিস'বে ববহত হইয়া থাকে । বল বান্দা 
বয় লৌহ-আকবিকেব পর্যাপ্ত ভাগ্ডাব ছাড়া কোন দেশের পক্ষেই ক্রমাগত লৌহ উৎপাদনের 
ও ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি কব! ও উহা বজায় রাখা সম্ভব নহে । তেমনি লৌহের উৎপাদনে 
করলা ও চুনাপাথব প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। হথতবাং নানাবিধ খনিজ পদার্থের অবস্থিতি ও 
উনার যথাযথ ব,বহার ছাড়া শিল্পে বয়ন, জাতীয় আয় বুদ্ধি ও দেশবাসীর জ'বনযাত্রার উন্নতি 
কঠিন হইয়। পড়ে। 

সরকারী খনিজ নীতি (71176551 [01105 01 0156 (০561001256156 ) £ প্রাক 

 ছ্থাধীনতাধুগে খনিজ সম্পর্কে সরকারেব নীতি সহাম্ভূতিশীল ছিল ন|। খনিগুলিকে মালিক- 
শঁপের দয়ার উপর পরিত্যাগ কবা হইয়াছিল। ফলে খনিগুলি দিনের পর দিন রিক্ু হইয়াছে । 
গ্বনিজ অধিকাংশ তখন ক চামাল হিস'বে বিদেশে রপ্তানি হইত। 

: হ্বাধীনতালাভের পর জাতীয় স্বার্থ বিরোধী এই নীতির পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। 
” ১৪৪৮ সেই খনিসমূহ ও খনিজ পদার্থ সংরক্ষণ, নিয়) ও উন্নয়নের উদ্দেপ্তে খনি সম্পর্কিত 
একটি আইন [ 841095 20. 715097819 (13000186100) 9100. [0956101707676 40 
198 )] পাস হয়। ১৯৪৯ সাপ্গের ২৫শে অক্টোবর ইহা! কার্ধকর হইয়'ছে। ১৯৫২ সালে 
ভরিত মরকার একটি হ্থচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট খনিজ নীতি গ্রহণ করেন। জাতীয় খনিজ নীতির 
ধুলকধ। ভিনটি। 



৪) 

,* এু্দাতর জন্য বিস্তারিত অনুসন্ধান ও গবেষণীবার্ধ পরিচালন! করিতে হইবে। 

_ খর উত্তোলন পদ্ধতির আধুনিকী ও হনত্রীকরণ করিতে হইবে। ৩. খনিজ সম্পদ- 
রে নোসসিতির ব্যবহার সম্পর্কে একটি স্থনিদিষ্ট ব্যাপক নীতি অনুসরণ করিতে 

| 

উপরোক্ত প্রথম নীতি অন্থ্যায়ী, অন্ুসন্ধানকাধের ফলে বনু নৃতন তৈল, তাম্্র, জিপসাম 
ও কয়লা খনির অশ্তিত্ব জান! গিয়াছে। 

১৯৪৮ স'লেব খনি আইনে খনিজ পদার্থ উত্তোলন পদ্ধতির যন্ত্রীকরণের উপর গুরুত্ব দেওছ! 
হয়। ১৯৫২ সালেব জাতীয় খনিজ নীতি গ্রহণের পর হইতে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে 

খনি উন্নয়নের জন্য ক্রমেই খনিসমূহের অধিকতর যত্ত্ীকরপ কর! হইতেছে । 

থনিজ মম্পর্বে আর একটি উল্লেখযোগ্য বাবস্থা গৃহীত হয় ৯৪৫৬ দালের দ্বিতীয় 
শিল্পনীতিতে । ইহাতে ভারতের শিল্পায়নে কতকগুলি প্রধান খনিজ পদার্থের প্রভৃত গুরুত্বের 
জন্য উহাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মালিকানা ও নিয়ন্থ্ণ গ্রবরিত হয়। ইহাদের মধ্যে কত্পলা, লৌহ- 
আকরিক, খনিজ তৈল, জিপসাম, টিন, সীসক, দস্তা, তান্র, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । এই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে পরিপূরক প্রচেষ্টা হিসাবে বেসরকারী 
মালিকানাকে অনুমতি দিতে প্রারে। ভারত সরকার অবশ্ঠ থনিজ শিল্পে বেসরকারী উদ্যোগের 
ক্ষেত্র বজায় রাখিবার আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন । কয়লা শিল্নকে জাতীয়করণ করা হইয়াছে। 
সরকারী কয়লা খনিব পরিচালনার জন্য জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কপপোরেশন ( %610091 0০%1 

[09510101001 00190761018 ) স্থাপিত হইয়াছে । 

ভারত সবকাঁবের বর্তমান খনিজ উক্নমঘবন নীতিতে সামগ্রিক উন্নয়নের সহিত বিভিন্ন খনি 

অঞ্চলের স্থঘম আঞ্চলিক উন্নয়নের উপরণ গুরুহ আরোপিত হইয়'ছে। ছুইটি কেন্দ্রীয় মন্্রীদপ্তর 
যথা__খনিজ ও তল মন্ত্রীদপ্তর (01171905 0£ 011098 ৪0৭. 011) এবং ইস্পাত, খনিজ ও 

জালানি মন্ত্রীর (11111905 0 9৮০9], 1111108 270. [0] ), ভারতের যাবতীয় খনিজের 

তত্বাব্ধানে নিযুক্ত রহিয়াছে । ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত মন্্রীপ্তব জাতী খনিজ নীতি কার্যকরী 
করিবার ভারপ্রাপ্ত । 

১৯৫৮ সালে খনিজ সম্পর্কে গৃহীত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হইল জাতীয় খনিজ উর্য়ন 
করপোরেশন (61010 01700711005 100010176 0১270296102) ) প্রতিষ্ঠা । ১৫ 

কোটি টাকা পুঁজি লইয়! প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে গঠিত এই প্রতিষ্ঠান, তৈল 

প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা ব্যতীত অন্তান্ত রাষ্ট্রায়ত্ত খনিজ উত্তোলনের ভারগ্রাপ্ত। খনি 

আকরিকের রপ্তানি, ধাতু আমদানি ও খনিজ পদার্থের বিবিধ বিদেশী বাজার সংগঠিত করিবার 
ভার দিয়া ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের খনি ও ধাতু ব্যবসায় করপোরেশন (111767814 
800. 10669] 11750176 0০90)0:86100 01 17015 160.) নামে প্রাইভেট লিমিটেম্ত 

কোম্পানী রূপে একটি স্বতন্ত্র রাসরীয় ব্যবসায় সংস্থা স্থাপিত হুইয়াছে। 

পরিকল্পন। ও খনিজ 
গ্রথম পরিকল্পনায় খনিজ উর়য়নের জন্ত ১**৬ কোটি টাক! বায় বরাদ্দ কর! হইয়াছিঙস। 

ছ্িতীয় পরিকল্পনার হয় বরাদ্দের পরিমাপ ছিল ৭৩ কোটিঞটাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার বাস 
বরাক্ষের পরিমাণ ৪*৫ কোটি টাক।। 



২ 

ও. শক্তির উৎস 
£0৮/ 0৮৮ 05500750759 

আধুনিক শিল্পে যস্ত্াদি প্রধানত বিদ্যুৎশত্তি ছবারাই চালিত হইয়া থাকে। লেজন্ত বত'মানকালে শঙ্তি 
( £০.৪ ) বলিতে সাধারণত বিছ্যাৎশান্তিই বুঝার। 

বিগ্যৎশস্তি' যাহাদের দ্বার! উৎপাদদ কর! যার, উহাদের মধ্যে করলা, তৈল, জলশক্তি, পরমাণুশস্তি এবং 
প্রাকৃতিক ও পরিশোধনাগারের গ্যাম (099:8] 809. 792০] 8৪৪ ) উ্লেখষোগ্য। ইহ] ব্যতীত আবহ) 

জোর়ার-ভাটার শত ( 61958] [90জ9 ১ বাধুশক্তি (চ্দঃ)0 ০০০৪২), শুর্যতাপের বিকিরণ (৪০197 £৪,018602) 

ইত্যাদির সাহায্যেও বিহ্যুৎশত্তি, উৎপাদন করা সম্তভব। কিন্ত ভারতে এই সকল শত্তি উৎপাদনের উৎলের 
এখনও গুরুত্ব দেখ! দেয় নাই। 

আমর! নীচে বিহ্যৎশদ্কি উৎপাদনের ৪টি উৎস, অর্থাৎ যথাত্রমে, কয়লা, জলশক্তি, তৈল ও যিনি 
সংক্ষিপ্ত আলোচন! করিব। 

১, করল! (0০81): ভারতে মৃত্তিকার উপরিভাগে ১ ফুট গভীর স্তর হইতে ১*** ফুট গতীয়ত 
রন পাওয়] যায়। এদেশে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ ৬ হাজার কোটি টন বলিয়া হিমাব কর! 
ছ 1 

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার মজুদ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যে অবস্থিত। এই অঞ্চলের রাশীগঞ্জ ও বোকারে৷ 
করল] খনিগুলি ভারতে মোট করলা উৎপাদনের ৮* শতাংশ সরবরাহ করে। 

ধাতু নিক্ধাশক করল! সংরক্ষণ কমিটির ( 81০69110:5195] 0০8] 00789758610 0০200016699 ) 

হিসাবে, ভারতে বিশেষ শ্রেণীর (819০৮ ৪৪৭০) কোক কলার মজুদ পরিমাণ ৩২ কোটি »৬ লক্ষ টন; 
প্রথম শ্রেণীর (859০৩ 1) কোক কয়লার পরিমাণ ৩৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টন; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীয় ( £:০৫৩ 11) 
কোক করলার পরিমাণ ৪ কোটি »১ লক্ষ টন। 

দ্বিতীয় পরিকঈনার কয়ল! উৎপাদনের লক্ষ্য ৬ কোটি ৮* লক্ষ টনের স্থলে, উৎপাদন হইয়াছে ৫ কোটি ৮* 
লক্ষ টন। তৃতীব পরিকল্পনায় শিল্পোন্নধন ও শক্তি উৎপাদন বৃঁ্ধর প্রয়োজনে কয়লা উৎপাদন লক্ষ্য ৯ কোটি 
৭৪ ক্ষ টন স্থির কর! হইয়াছে। 

১, খনিজ তৈল € 80365) 03): অর্থনীতিক উন্নয়নের ফলে ভারতের খনিজ তৈল ও উহার 

উপজাত দ্রব্যের চাহিদা! ও মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণ বুদ্ধি পাইতেছে। মাকিন যুত্ত-গাষ্ট্রে, মাধাপিছু প্রতি 
বদর খনিজ তৈল ব্যবহারের পরিনাণ ৯*৪ ইন্পিরিয়াল গ্যালন, হুইডেনে ৩৪৩, অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৭, আর্জেপ্টিনায় 

১৫১, ইংলগ্ডে ১৫৮, ভ্াপানে ৪, দিংহলে ১৩, ও ভারতে ৩৮ গ্যালন (১৯৫৮ সালের হিসাব )। 

ভারতে পুধে খনিজ তৈলের মজুদ অতি অল্প বলিয়াই মনে করা হইত। কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক অনুসন্ধানের 
ঘার| মোট ৪ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী অঞ্চলে খনিজ তৈল উৎপাদনের সস্ভাবন! দেখ। গিয়াছে। 

বর্তনানে খনিজ তৈল উৎপাদনের একমাত্র কেন্দ্র আনামের ডিগবর় অঞ্চল । ইহার মোট উৎপাদন 

বাৎসব্রিক ৪ লক্ষ টন জুড অয়েল (০:09 ০1) বা অপরিভ্রুত তৈল | ইহা দেশের মোট চাহিদার ৬ শতাংশ 
মাত্র । বাকি চাহিদ। মিটাইবার জঙ্ক প্রতি বৎসর ৫* ক্ষ টম অপরিশ্রত্ত তৈল আমদানি করিতে হয়। 

১৯৬ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত আসামের মাহারকাটিব] ও মোরান অঞ্চলে নূতন তৈল থনির অবস্থিতি জান! 
পিয্নাছে। আসাদের মোট মজুদ তৈলাগারের পরিমাপ আনুমাদিক & কোটি ২৫ লক্ষটন। নূতন কৃপগুলিক 
ঘা! বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টন অপরিক্রত তৈলের উৎপাদন সম্ভব হইলে ভারতের তৈল চাহিদাগ ৪* শতাংশ দেশের 
'আত্যন্তরীণ ক্ষেত্র হইতে মিটান যাইবে । 

তৈল খনি জাতীয়করণের নীতি অনুধায়ী, উহাদের পরিচালনার জগ্য ভারত সরকার ও বর্ম অয়েল 
ফেল্পানীর অংশদাযীর ভিত্তিতে অয়েল ইগ্ডিয় প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি মৃতন প্রতিষ্ঠান স্বাপিভ 
দস ইহার এক-তৃভীর়াংশ পুজি ভারত সরকার ও দুই-তৃতীয়াংশ বার্ষ! অদ্দেল কোম্পানী প্রবাদ 

খদিধ উল পরিশোধনের জন্য এদিস্ঞধন্ত আনাম অয়েল কোম্পানীর একটি মা তৈল পরিশোধলাগীয়। 
€ 1255৯.) কারতে ছিল ( জাসাষের ডিগবয়ে অবস্থিত )। প্রথম পর্চঘার্থিক পরিকল্পনাকালে বোখাইিয়ের. 
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ঈ দীদিক হানি চুইট বুঁতন বেদরকারী তৈল পাররিশোধনাার বসান হয়। (একটি ক্ট্যারার্ড ভ্যাকুযা 
খর্কা্পার্দীর, ও একটি বার্মা শেল কোম্পানীর )। দ্বিতীর পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় বিশাখাপতনমে ক্যালটেক্ 

মী ৮ লক্ষ টন ক্ষমতাবিশিষ্ট আর একটি পরিশোধনাগার স্থাপন করে এবং বোস্বাইয়ের পরিশোধনাগার 

দুইটির ক্ষমতা ১* লক্ষ টন বৃদ্ধি কর! হয়। ইহ! ছাড়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মরকারী উদ্ভোগের ক্ষেত্রে দুইটি 
গরিশোধনাগীর স্থাপনের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। একটি আসামের নুনমাটিতে-_-উহার ক্ষমত] ৭ লক্ষ ৫* হাজার 
টন। অপরটি বিহারের বারাউনীতে-_উহার ক্ষমত| হইবে প্রায় ২ লক্ষ টন। অয়েল ইতিয়ার যাবতীয় তৈল 
এই ছুইটি পরিশোধনাগারে পরিস্রত হইবে। নুনমাটিতে ১৯১১ সালের শেষে তৈল পরিশোধনাগার গ্রতিষিত 
হইয়াছে এবং উহার উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে । 

১৯৫৮ সালের শেষে ভারতে খনিজ তৈল শিল্পে মোট ২৪৪ কোটি টাক বিনিয়োজিত ছিল। উহার মধ্যে 
বিদেশী পুঁজি ছিল ২১৪ কোটি টাকা । 

এই ছুইটি সরকারী পরিশোধনাগারের উৎপাদন আরস্ত হইলে ভারতের আভা্তরীণ ক্ষেত্র মোট টা 
৩৪ শতাংশ মিটান যাইবে। তৃতীয় গরিকল্পনাষ ধনিন তৈলের অন্ভুন্ধান, গরিচালন! ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 
১১৫ কোটি টাক] বরাদ্দ কর! হইযাছে। 

১৯৫৮ সালে ৩* কোটি টাকা পুঁজি লইহ1 ভারতীয পরিশোধনাগার লিঃ (170187. 1১901097169 140. ) 

নামে একটি রাষ্্ীব প্রতিষ্ঠান কমানিয়!র সরকারের সহযোগিহাষ স্থাপিত হয়। ইহা ১৯৬২ সালের ১লা 
জানুযারী হইতে কয আরম্ভ করিষাছে। ইহ! আনামের নূনমাটিতে পেট্রোলিযাম পরি-শোধনের জন্ত পরিশোধ- 

নৃগার স্থাপন করিয়াছে । উহার মোট ব্য প়িবাছে ১৭ কোটি ৭* লক্ষ টাকা এবং পরিশোধন ক্ষমতা] *-৫ লক্ষ 
টন। ইহা! ছাড়া বিহারের বারাউনিতে এই প্রতিষ্ঠানটি দোভিষেত সরকারের সহযোগিতাধ বৎসরে ২* পক্ষ টন 
তৈল পরিশোধনে সক্ষম আরেকটি পরিশোধনাগার স্থাপন করিাছে। 

ইহা ছাডা ১২ কোটি টাক! পুঁজি লইয! ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়াপী মাসে ভারতনরকার ভারতীয় তৈল 
কোম্পানী (1190197, 02] 002010875 ৩.) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ভারতে রাষ্টায়স্ত 

পরিশোধন|গারগুলির উৎপাদিত খানজ তৈল ও টৈলজাত দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাই ইহার 
উদ্দেশ্য । 

জলশভ্ি ( আ৪6৪: 0০৮5৪ ) : জলশক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক অফুরম্ত উৎস জলশতির 
সাহাযো বিদ্যুৎ উৎপাদ'নর ব্যয়ও নর্বাপেক্ষা অল্প। প্রতি একক বিদ্রাৎশত্তি উৎপাদনে কঘলার ক্ষেত্রে ব্যয় 
হয় ৩ পরসা, ডিজেল তৈলে ২৫ পঃ পারমাণবিক শত্তির ক্ষেত্রে ৩৫ প.। আর জলশক্রির ক্ষেত্রে মাত্র 
১২ প,। 

ভারতের সর্বত্র কল! পাওযা যায় না, বা খনিজ তৈলের ভাগ্ডারও পর্যাপ্ত নহে । অথচ দেশের সর্বত্র নদনদীর 

অভাব নাই। জলশস্তি পরিচালিত বিছ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রপাতি প্রভৃতির জন্য প্রযোজলীর় বৈদেশিক মুদ্রার তুলনা, 
করল! ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ভন্য ২৩ গুণ বেশী নৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। ভারতে 
জলশক্তিরদ্বার। মোট ৪ কোটি কিলোওয়াট বিদুৎ উৎপাদনের সম্ভীবন1 বর্তমান। ইহার মধ্যে প্রকৃত উৎপাদন 
ঘটিক্নাছে-_ 

১৯৫১ সালে ৫ লক্ষ ৬* হাজার কিলোওয়াট 
১৯৫৬ » ৯ ৮” ৪৩ 2? এবং 

১৯৫৯ ৬৩ ++ ৩৫ ++ ৩ তি 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উৎপাদদ লক্ষ্য ছিল ২১ লক্ষ কিক্রোওয়াট। তৃতীয় পরিকল্পনার জলশ্ভি হইতে বিদ্থযৎ 
উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে ৪৭ লক্ষ ৫* হাজার কিলোওধাট । উহ্থাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উন্নয়মের জন্য থে 
ষোট ৯২৫ কোটি টাক] বরাদ্দ কর! হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৫৮* কোটি টাকা ব্যয় কর হইবে জলশন্তিত, করুলা 
এবং তৈল সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য । 

পরমাণুশত্জি (8898230 ০৩8) ) শান্তিপূর্ণ জেত্রে মানবসমাজের বৈধরিক উন্নয়নের আস্ত 
পরমাণুশক্তি এক অভাবিত মন্তাবনার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। বিছ্বীখশন্ভি উৎপাদনে ইহ! এক অফুরগ্ উৎস) 
পৃথিবীর তৈহা ও করলার ভীখার অফুয্ত নহে। উহা জমেই নিঃশেধিভ হইতেছে। সেজস্থ উত্তয়োগুয় সক 
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সণকেই জনশক্তি ও পরমাপুশক্ির উপর নির্ভর করিতে হইবে ৮ পরমাদ্শস্ধির সাহাধে। বিহীন 
খায় একক প্রতি ৩৫ হইতে ৪ পরসা গড়ে। নেদিক হইতে জদশভির তুলনায় ইহার ব্যয় ধিক ১, 
করলা ভিত্তিক বিহাৎ উৎপাদন ব.য়ের ইহ! সমকক্ষ । বিশেষত যেখানে তৈল ব! করল! র্যা পরিমাণে পা? 
খায় ন। এবং জঙশক্তিরও অভাব বর্মান বা উহার লাতপ্গনক রূপে ব্যবহার মস্তব নহে, সে মকল স্থানই 
জিতিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপবুদ্ত'। সে দিক হইভে ভারতে ইহার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। তাহা ছাড় 
পরমাণুশ্ি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাচামাল ইউরেনিয়াষের নর্বাধিক ভাগার ভারতে বর্তমান। এজন ইহার 
ভবিষ্তং সম্ভাবন! বিপুল্ল। তবে ইহার প্রাথমিক বায় অত্যন্ত বেশী বলিয়া, পরমাণুশক্কির উপধুক্ত বাধহার নব্য 
করিবার জন্ত ভারতকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা কিতে হইবে। 

পরমাণুশক্তি দ্বার! বিছবাৎ উৎপাদনের প্রাথমিক কার্য আরম্ত হইয়া গিয়াছে । এবং তৃতীয় পরিকজনায় ইহার 
রন্ঠ ২৪ কোটি টাকা ব্যয় বরান্ম করা| হইবাছে। ভূতীগ পরিকল্পনার ণেষে ১৯৬৬ মালে পরমাণুশঞ্ডির মাহায্ে 
ও জক্ষ কিলোওয়াট বিহ্যুৎশভি উৎপাছনের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। 



৫ 
মানারিত উপাদান 

719 12727 29007 

জনসমষ্টি বা মানবিক উপাদানের গুরুত্ব 
181050708০1, 7700 28 

দেশের জাতীয় আয় উৎপাদনের চ.রিটি উপাদানের মধ্যে মৌলিক উপাদান ছুইটি- ভূ 
এবং শ্রম। ভূমি (1,970 ) বলিতে যাবতীয় প্রারুতিক সম্পদ বুঝায়। ইহাকে প্রান্তিক 
উপাদানও (108%079] 906০৮) বলে। শ্রম বলিতে মানুষের মানসিক ও কায়িক শঞ্তির 
ব্যবহার বুঝায়। যে কোন দেশে শ্রমের যোগান উহার জনসমগ্টির (7১000158107) পরিমাণ 
ও গুণাগুণ (00271652150. 0011 ) দ্বারা নির্ধারিত হ্য। এজন্য ব্যাপক অর্থে 

জনসমউকে উৎপাদনের মানবিক উপাদান (1)01001) 18060£) বলিয়া গণ্য করা হয়। 

অর্থবিভ্ভার তত্বগত ক্ষেত্রে ব ধে কোন দেশের বিবিধ অর্থনীতিক সমন্তার আলোচনায় ভনসমন্ির পর্য জোচন! 

স্বপরিহার্য, ইহার প্রধান কারণ তিন্টি£ ১, জনসমষ্টির পঠিমাণ ও গুণ'গুণের দ্বারা জাতীর ভায়ের অর্থাৎ 
সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ নির্দিষ্ট হয়। ২. জনসমস্ি অর্থাৎ দেশবাসীর অভাবতৃপ্তির জস্থাই 
জাতীয় আয় উৎপাদন ও বৃদ্ধির প্রয়োজনীযতা দেখা দেয়। স্তরাং জনসমহি যেমন উৎপাদনের উপাদান, 
তেমনি উৎপাদনের উদ্দেগ্ড বা লক্ষাও বটে। ৩, আধুনিক প্রগতিশীল দেশনমূহে অর্থনীতিক উন্নয়নের 
পরিকল্পন| গ্রহণের ফলে জনসমগ্তির আলোচনার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ, ভনসমহির এয়োডন 
অঙ্গযায়ী অর্থণীতিক পরিকল্পনার লক্ষ)সমূহ নিধি হয়। উহার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথ! মনে রাখিয়া! পগিকল্পনা 
কার্ধকর করিবার উপযুক্ত পন্থা নির্বাচিত হয়। 

ভারতের জনসমঙ্টির বৈণিষ্ট্য 
া/পশ্0৭ 0৮ 20501,817014 [যে 04 

১. পরিমাণ (5159 ) £ ১৯৬১ সালেব লোকগণনার হিসাবে ভারতের যোট জনসমষ্টি 
৪৩ কোটি ৯ লক্ষ বলিয়া নির্ধাবিত হইয়াছে । জনসমন্ির আয়তনে ভাবত পৃথিবীতে ছিতীয়। 
চীন প্রথম। 

২. বসতির ঘনত্ব (1090885 ): ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাবে স্কারতে 
প্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা ৩৭০ জন লে।ক বাস কবে। 

৩. বসতির আঞ্চলিক বন্টন €:76001601151 ৫5050010500 ০ 

90190196802) ) £ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্যে জনবসতির বন্টনে কিন্তু যথেই বৈষম্য 
দেখা যায়। দৃষ্াস্তস্বূপ বলা যায় ফে, দিল্লী, লাক্ষাঘীপ-মিনিকয় আমিনদিবি হীপপুঞ্জ, কেরল 
ও পশ্চিমবঙ্গে জনবসতির ঘনত্ব যেখানে যথাক্রমে ৪৬৪৯; ২১৯২) ১১২৭ ও ১৩২৫ তাহার 
পাশাপাশি আন্দামান হীপপুঞ্জ, নাগাল্যাণ্ড, হিমাচলগুদেশ, রান্তস্থান ও আসামে বসতির ঘনত্ব 
হইল যথাক্রমে ২৯ ৫৮, ১২৪, ১৫৩ ও ১৫৫। 

৪, স্্রীপুরুষের অনুপাত (9০০ 7৪:৫০) : ভারতে গ্রতি হাজার পুরুষের তুলনা 
নারীর লংখ্যা ব্ডমানে ৯৪১। ১৯৪১ লালের লোকগণনার হিসাবে উহা! ছিল হান্জার পুর্ব 



৯৪৬। 
এই হাস অবস্ত গত ১৯০১ সাল হইতেই লক্ষ্য করা যায়। পুরুচনস স্তুপ সুসোল্হ: দুুস্ষ 

সংখ্যাল্লত৷ ভারতের জনসংখ্যার অন্ততম সমস্তা। বর্তমানে মোট ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ 
জনসমষ্টির মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ২২ কোটি ৬০ লক্ষ ও ২১ কোটি ৩০ “লক্ষ 
অর্থাৎ জনসমন্টির ৫১৪ শতাংশ পুরুষ ও ৪৮৬ শতাংশ নারী । 

৫. বয়স হিসাবে জনসমন্্রির গঠন (4১8০ 0০7953600 ) £. ভারতে ১৪ 
বৎসর পর্যস্ত শিশু ও বালক-বালিকার অনুপাত ৩৮৩, ১৫ হইতে ৫৪ বৎসরের কর্মক্ষম কিশোর- 
কিশোবী, যুবক-যুবতী এবং প্রো ও প্রৌঢার অনুপাত ৫৩৪ ও তদুধ্ব বয়সের নরনারীর 
অনুপাত ৮'৩। কর্মক্ষম বয়সের অর্থাৎ ৫৩৪ শতাংশের প্রায় অর্ধেক নারী । এদেশে এখন 
পথন্ত, নারীগণ গৃহকর্ষে আবদ্ধ থাকে বলিয়া মোট জনসংখ্যার তুলনায় কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির 
অর্থাৎ শরমেব ষোগান যথেষ্ট নহে। , 

৬. জন্ম ও মৃত্যুহার (8110) ৪ 7680 89669): ভারতে হাজার গ্রতি জন্ম 
ও মৃত্যু হার যথাক্রমে ৪০ ও ১৬ হইতে ১৮। উন্নত দেশগুলির তুলনায় ইহা অধিক। 

৭. জনসমষ্টি বৃদ্ধির হার (7২৪6০ 0£ (31:0৮6],)£ ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৬১ 

স'লের মধ্য ভারতে মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণ ৭ কোটি ৬৯ লক্ষ । অর্থাৎ গত দশকে 
বৃদ্ধির হার ২১৪৯ শতাংশ । ইহাতে দেখ! যায় প্রতি বসব জনসংখ্যা ২১ শতাংশ হারে 
বুদ্ধি পাইয়াছে। ভাবতের বর্তমান উন্নযনমুখী অর্থনীতিতে এই অভূতপূর্ব উচ্চহারে ভ্রু 
বৃদ্ধিণীল জনসংখ্যা দেশেব অন্য তম প্রধান সমস্তা । ইহাতে আমাদেব পরিকল্লিত উন্নয়ন প্রচেষ্টায় 
প্রচণ্ড জর্টিলতা৷ দেখ! দিয়াছে । 

৮. গড় আমু € [506০656০001 116 ): ১৯৬১ সালের লোকগণনায় 

তারতবাসীর গড় আযু ৪৫ বংসব। ধাঁবে ধীরে এদেশে মান্ষের গডপড়তা আয়ু বৃদ্ধি 
পাইক্রেছে। কিন্তু অন্যান্ত অগ্রসর দেশের তুলনা ইহা এখনও অনেক অল্প। 

৯. গ্রাম ও শহরে জনসমষ্টির বণ্টন ( ২7৪] ৪9৫ [02910 79019551960) 
€কোন দেশের গ্রামে ও শহবে জনসমণ্টর কত শতাংশ বাস কবে তাহা দ্বাবা উহার অর্থ নীতি; 
গ্ররুতি ধরা পডে। ভাবতে এতদিন ধাবং মোট জনসমস্টর অধিকাংশই গ্রামে বাস করিত 
কিন্তু যদিও এখনও বৃহত্তর জনসমস্ট গ্রামেই বাস কবে, তথাপি গ্রামেব তুলনায় শহরবাসীর অন্ধ 
পাত দ্রুহ বৃদ্ধি পাইতেছে। উহা দেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ইঙ্গিত দে়। ১৯৩১ সান 
হইতে এই সুস্পষ্ট প্রবণ ত| দেখ। যাইতেছে । বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নতির গ্রচেষ্টা; 
ইহ। আরও প্রবল হইয। উঠিয়াছে। ১৯৩১ সালে গ্রামে জনসংখ্যার ৮৭৯ শতাংশ ও শহতে 
১২১ শতাংশ বাস করিত। ১৯৬১ সালের লোকগণনায় উহা হইয়াছে ৮২১৬ € 
১৭৮৪ শতাংশ । ১৯৬১ সালে ভারতে ১ লক্ষের অধিক অধিবাসীসম্পর শহরের সংখ্যা ছি 
মাত ১০৭ ও ২০ হাজারের অধিক অধিবাশী সম্পন্ন নগরের সংখ্যা ছিল মাজ্র ৫১৫। গ্রামবালী' 
বিপুল এ এবং শহরের সংখ্যার নগণ্যতা এদেশের গ্রাম ও কুষি-নির্ভর অর্থ নীতির সুম্প। 

রি জীবিকা অনুযায়ী জনসমন্তির বন্টন (0০5519610081 19015815801 
হা 20808800020) 2 ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাবে ভারতে প্রতি ১০ জ; 
স্পর্পিবুক্ত ব্যাক্তির মধ্যে ৬৯ জন কৃষিতে, ২ জন বন, বাগিচ। ও খনিতে, ১১ জন শি 



নিন 

রঃলৃহালগাণ ও পূর্ত কাঁধে, 8 জন ব্যবসায় ও বাণিজো, ২ জন পরিবহণ, গুদামজাতকরণ 
ও সংসদে এখং ১০ জীন অন্ঠান্য সেবা কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছে । 

১১. জনসমন্ত্রির অর্থনীতিক অবস্থা! (:০0000010  568655)$ ভারতে 
আত্মনির্ভরশীল উপার্জনকারীর ( ৪০17-800001৮106 ) অনুপাত ২৯৩ শতাংশ, 

উপার্জনহীন-নির্ভরশীল (1001-92157106 01921000765 ) ছিল ৬০'১ শতাংশ ও উপার্জনকারী 
নিবশীল ( 681:51706 0.0761509165 ) ব্যক্তিব অনুপাত ছিল ১০৬ শতাংশ । ইহা হইতে 

এদেশে কিরূপ জনসমষ্টির স্বল্লাংশকে জনসমঠির অধিকাংশের ভবণপোষণের বিপুল ভার 
বহন করিতে হয় তাহ! দেখ! যাইতেছে । 

১২. অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির (7651505 ) অনুপাত : ১৯৬১ সালের লোক- 
গণনায় দেখা যায়, গত দশকে এদেশে অক্ষবজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিব অন্্পাত ৭১ শতাংশ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে | ১৯৫১ সালে মোট অক্ষবঙ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিব অন্থপাত ১৬১ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি 

পাইয়৷ ১৯৬১ সালে ২৩৭ শতাংশ হইয়াছে । সাক্ষব পুরুষেব অন্তপাঁত হইযাছে ৩৩৯ ও নারী 

১২৮। ১৯৫১ সালে উহা যথাক্রমে ২৪'৯ শতাংশ ও ৭'৯ শতাংশ ছিল। দেশেব অথনীতিক 
পরিবর্তনের যথাষথ সহায়তার জন্য শিক্ষা প্রসাবেব এই হাব মোটেই সন্তোষজনক নহে 1 

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও অর্থনীতিক উন্নয়ন 
7১০0৮014108 007 0 70001081170 70727007224 বানা 

যে কোন দেশেব জনসমন্্র এবং উহাব হ্থাসবৃদ্ধির সহিত এ দেশেব অর্থনীতিক অবস্থা, 
উৎপাদন, জাতী আঘ এবং জীবনযান্রাব ম'নেব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অছে। 

সাধাবণত, দেশেব জনসম্টি ক্রমবর্ধমান হইলে, সকল প্রকাব দ্রব্যসামগ্রীব মোট চাহিদা! 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। উহাতে যাবতীষ*অর্থনীতিক কার্কলাঁপেব সম্প্রসাবণেব স্থযোগ দেখ! দেয়। 
ইহার ফলে বিনিযোগ বৃদ্ধি পায়। বিনিযোগেব ক্রমাগত বৃদ্ধি কর্মসংস্থান বৃদ্ধিব সুযোগ স্থাট্ট করে । 
চাহিদা ও [বিনিযোগেব ক্রমাগত বৃদ্ধিব ফলে ব্যাপকরূপে দ্রুত ক।বিগৰী অগ্রগতিব সহাষতা গুহণ 
করিবাব প্রয়োজন দেখ। দেখ । নিত্য নৃতন যন্ত্রপাতি, প্রযোগ কৌশল, উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়। 
উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত হয়। অধিকতব পরিমাণে বৃহদায়তন ৎপাদনেব ব্যযসংকোচ ঘটে । দেশের 
উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পাষ। জনসমষ্টি ক্মাগত বৃদ্ধি পাইলে উহার ফলে দেশের 
সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিব সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজনমত অতিবিক্ত শ্রমেব যোগান দেওয়া যায়। 

উপবে জনসংখ্যাব বৃদ্ধিব দরুন যে সকল সুবিধাব কথা বলা হইয়াছে, তাহাব সকলই নির্ভর 
কবে জনসংখ্যাব বুদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পবিমাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিব উপর। অর্থাৎ অর্থনীতিক 
ক্ষেত্রে উন্নত ও অগ্রসব দেশগুলিব ক্ষেত্রেই ইহা! সম্ভব। কিন্তু ভারতেব মত, এশিয়া ও 
আফ্রিকার যে সকল দেশ অনুন্নত ব। স্বল্পোন্নত তাহাদের ক্ষেত্রে ব্রমবর্ধমান জনসংখ্যা অর্থনীতিক 
উন্নতির প্রচেষ্টা ও অগ্রগতিতে সবিশেষ জটিলতার স্থষ্টি করে। এই জটিলতার প্ররুতি সম্পক্টক্ূপে 
বুঝিবার জন্য আমর! প্রথমে অর্থনীতিক উন্নতির উপর জনসমষ্টিব বৃদ্ধির ফলাফলের 
করিব। তাহাব পর আলোচনা করিব জনসংখ্যার উপর অর্থনীতিক উন্নতির প্রতিক্রিয়া! । 

, ক. আ্বল্সোক্ত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের উপর জনবংখ্য। বৃদ্ধির কলাফল 
(26565 06 00791980090 8:০জ তা 00 6০020010080 ৫6561091056 ॥০£ 

8210648561910 ০০9/:3765 ) ; ব্বল্পো়ত দেশের অর্থনীতিক উন্নতি প্রচেষ্টা ও আগ্র- 
গতিতে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসম্টি যে কিরূপ জটিলতী গ্ছাতি করিতে পারে তাহা ক্আরতর 



' ঠা 

ৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় । অনেকের মতে জনসমির ভরত 'বৃদ্ধি 
' উন্নতির পথে প্রবল অন্তরায় । 

সাধারপত জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিক উন্নতির পথ. জুগম করিয়া থাকে কাট, 
একদিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে দেশে সকল প্রকার ভ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বুদ্ধি পায়। হাতে 
উৎপাদন বৃদ্ধিব প্রয়োজন দেখ! দেয়। অপর দিকে জনসংখ্যার বুদ্ধিতে শ্রমের যোগান খু্ধি 
পাইয়া থাকে। এইপ্ূপে দেশের মোট উৎপাদন অর্থাৎ জাতীয় আয় বৃদ্ধির, জীবনযাত্রার মান 
বৃদ্ধি অনুকুল পরিবেশ স্থ্টি হয়। কিন্তু এই অস্ুকূল পরিবেশের স্থযোগ কতখানি গ্রহণ করা 
যাইবে তাহা নির্ভর করে দেশের কারিগবী জনের স্তর, কৃষি ও শিল্পের অবস্থা, অন্যান্ত 
প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহের সম্ভাবনা ও পুজিগঠন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষমতার উপর 
এবং সর্বোপরি অর্থনীতিক কাঠামোর উপর । 

ভাবতের মত স্বল্লোন্নত দেশে উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। 
কষির কাঠামো এখনও পশ্চাদ্পদ এবং ভ্রত উপাদন বৃদ্ধির অনুপযুক্ত। শিল্পক্ষেত্রে এখনও 
ভোগ্যপণ)শিল্পেব প্রাধম্য রহিয়াছে । মৃল ও বুনিয়াদী শিল্পের ভিত্তি কেবলমাত্র রচিত হইতেছে ॥ 
দেশে নানারূপ প্রাক্কৃতিক সম্পদের অব্যবহৃত ভাগ্ার থাকিলেও, উহা ব্যবহারের ভগ যে হারে 
পুঁজিগঠন প্রয়েজন তাহ। আয়ের স্বপ্লতাব জন্য সম্ভব হইতেছে ন1। সর্বোপবি, সমাজতান্ত্রিক 
সমাজ গঠনের লক্ষ্য গৃহীত হইলেও ভারতে এখনও ধনতীস্ত্িক কাঠামো বর্তমান । ইহা! দেশে 
সর্বাব্মক উন্নতির প্রধান অস্তবায়। * 

এই পটভৃমিকায় ভারতের ব$মান অর্থনীতিক উন্নতিব প্রচেষ্টাব উপর জনসমষ্টির বুদ্ধির 
ফলাফল বা প্রতিক্রিরা আলোচন। করিতে হইবে। 

ভারতের জনসমা আয়তনের দিক হইতে পৃথিবীতে ছিতীয় বৃহত্বম। ১৯৪১-৫১ সালের 
দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধিত্ন হার ছিল ১৪ শতাংশ । গত প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
দ্বারা অর্থশীতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে, দেশে রোগ, মহামারী প্রভৃতির প্রকোপ হাস ও 
জনস্বাস্থ্যের উন্নতির দরুন মৃত্যুহার হ্বাস পাইয়াছে। ইহার দকুন গত দশকে জনসংখ্যা -বৃদ্ধির 
হার ২'৪ শতাংশে পবিণত হইয়াছে । কিন্তু নিছক জনসংখা। বৃদ্ধির হার দ্বারা প্রকৃত অবস্থা 
বুঝ! যায় নাব! ইহ! যে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ তাহাও নহে। জনসমষ্ট বৃদ্ধির হার অপেক্ষা 
'আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হইল বৃদ্ধির পরিমাণ। সে হিসাবে আমরা দেখিতে পাই ভারতে 
১৯৪১ সাল হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে জনসংখ্য। বৃদ্ধির পরিমাণ ৪ কোটি ৪১ লক্ষ এবং ১৯৪১ 
হইতে ১৯৬১ সালের মধ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ ৭ কোটি ৬৯ লক্ষ । একমাত্র গত দশকেই ভারতের 
জনসম্ট যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহ। বুটেনের মে।ট জনসমগ্টিরও অধিক। 

পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের দরুন জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার আরও কিছুকাল নিশ্চিত 
স্কপেই বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া! অনুমান করা যায়। কারণ সকল দেশেই দেখ! গিয়াছে ষে, অর্থ- 
নীত্িক উন্নয়নের প্রাথমিক শুরে জনসংখ্যার ক্রুত বৃদ্ধি ঘটিয়া৷ থাকে । 

এই ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টি অর্থনীতিক উন্নতির গতিবেগ বিশেষ ভাবেই কমাইয়া দিতেছে । 
ঘাহার কারণ 

১, এই ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির অধিকাংশই অপ্রাপ্ত ব্যন্কব। ইহার শমের যোগান 
বাডাইতেছে না, কিন্ত দেশে ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদ। বুদ্ধি করিতেছে। সুতরাং দেশের দায়ের 
হে অংশ সঞ্চিত হইয়! পু'ভিগঠনে লাগিত, উৎপাদন বৃদ্ধি করিত, তাহ! সয়ামরি ইহাদের অন্ধ 
গাছের জল বাধজূত হইছেছে। লি বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি পাইতেছে লা। 



৪8৪ 

, ঈক্ুতিকরা গ্রাম ৭০ ভাগই কষক। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে নিযুক জনদমষ্টিই' 
'বৃষ্কিপাইতেছে। ফলে কৃষি জমির উপর জনসংখ্যার চাঁপ অত্যন্ত বাড়িতেছে। 

ইহীতে একদিকে কৃষিতে ক্রনস্াসমান উৎপাদনের নিয়ম চলিতেছে, অপর দিকে কৃষিজীবিদের 
মধ্যে প্রচ্ছন্কর্মহীনত! ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইভেছে। 

৩. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য অধিকতর পরিমাণে খাগ্যশস্ত উৎপার্দন করিতে হইতেছে 
বলিয়! সম্প্রসারণশীল শিল্পসমূহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কাচামাল উৎপাদন করা যাইতেছে না। 

৪, উৎপন্ন খাগ্শস্তের অধিকাংশই উৎপাদনকারী ও স্থানীম জনসাধারণের প্রয়োজনে 
ব্যবহৃত হইতেছে। এজন্য বাজারে শশ্তের যোগান বৃদ্ধি পাইতেছে না। ফলে সমগ্রভাবে 
দেশের খাগ্যাভাব দূর করিবার জন্য দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিয়! বিদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ 
করিতে হইতেছে। ইহাতে শিল্পোন্নতির জন্য যথেষ্ট পুঁজিত্রব্য আন! যাইতেছে ন| । 

৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে দেশের মধ্যে বিবিধ দ্রব্যসম্তারের মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার 
কথা। কিন্তু ভারতের মাথপিছু আয় অত্যন্ত অল্প বলিয়া ক্রয়ক্ষমতাঁর অভাবে, কার্ধকর চাহিদা! 
বৃদ্ধি পাইতেছে না। 

এ পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই আলোচনায় দেশের বর্তমান অর্থনীতিক কাঠামো অক্ষর 
থাকিবে ইহা! ধরিয়! লওয়া হইয়াছে । বদি তাহা না হয়, অর্থাৎ ইতিমধ্যে যদি অর্থনীতিক 
কাঠামোর রূপান্তর ঘটে, সেক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অর্থনীতিক পরিকল্পনার সাহায্যে ক্রমবর্ধমান জনশক্কির 
যথাযথ ব্যবহার সম্ভবপর হইবে । অর্থনীতিক অগ্রগতির পথে উহা আর প্রতিবন্ধকতা স্যষ্ট 
করিতে পারিবে না। 

' খ. জনসংখ্যার উপর অর্থন্বীতিক উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া (65০5 ০৫ 
17০07001010 (310৬7৮ 0 79011196101) ) £ দেশের জনসংখ্যা ও অর্থনীতিক উন্নয়নের 

মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্ক রহিয়াছে । জনসংখ্যার আয়তন ও বৃদ্ধির হার যেমন দেশের 
অর্থনীতিক উন্নয়নের গতি প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে, তেমনি অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাও 
জনসংখ্যাকে বিভিন্নরূপে প্রভাবিত করে। 

১, অনুন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নতির অন্যতম ফল উহার জনসম্টির বৃদ্ধি। তবে এই 
বৃদ্ধির হার উন্নতির সর্বাবস্থায় একরূপ নহে। অর্থনীতিক উন্নতির প্রথম অবস্থায় অনুন্নত দেশ- 

গুলিতে যখন বন্ু প্রতীক্ষিত স্বাস্থ্যোন্নতি ও রোগপ্রতিষেধক ব্যবস্থা গৃহীত হইতে থাকে, উহার 
দরুন মৃত্যুহার কমিতে থাকে । ফলে জনসংখ্যা সেই সময় দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। কিন্ত 
ইহার পর যখন জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত হয়, জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বাড়ে, 
শিক্ষা, সংস্কৃতি গ্রভৃতির সামগ্রিক উন্নতি ঘটে তখন জনসংখ্য! বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পায়। কি 
কি কারণে জন্মহার হাস পায় সে বিষয়ে এখনও কোন সঠিক ধৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য| পণ্ডিতের! দিতে 
“পারেন নাই, কিন্তু এ প্রবণতা সুনিশ্চিতভাবে সর্বত্রই দেখা যায়। পরে এমনও দেখা 
“যায় যে' জনসমষ্ি স্থিতিশীল হইয়৷ পড়িয়াছে অথবা হাস পাইতেছে। অত্যন্ত অগ্রসর এবং 
জীবনযাত্রার উন্নতমানবিশিষ্ট ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে এইরূপ জনসমৃষ্টি হ্বাসের সংকট উহাদের 
অন্যতম "গুরুত্থপূর্ণ ,সম্তাশ্বিশেষ। এই যুক্তির অনুসরণে ইহা বলা যায় যে, ভারতে এখনও 

“আগামী বেশ.কিছু-কালপ্স্ত ভরত ছারে জনসম্র বৃদ্ধি ঘটিবে। পরে অবশ্ত পরিপূর্ণ জাতীন্ব 
রর িউিালিরাা রাবার রারাারার 
সন্টাবনা নাই । 
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সমট্ির পুলর্বনটন। জীবিকানির্বাহের যাবতীয় উপায়গুলিকে তিনটি শ্রেণীতে কিক্ত কন? ত্র 

ক. জীবিকানির্বাহের প্রাথমিক উপায় (7950127 0009809010205 ), যেমন কৃধি € 

আন্মবঙ্গিক কার্যাবলী । খ. জীবিকানির্বাহেব ছ্িতীয্ পর্যায়ের উপায় (89০0708: 
00000)98)8 ), যেমন বিভিন্ন শিল্প গ্রভৃতি। গ. জীবিকানির্বাহের তৃতীম্ন পর্যায়েই 

উপায়সমূহ, (11:9781875 9০909861008 ) যথা শিক্ষ।, পরিবহণ, ব্যবসায়, বাণিজা, ব্যাস্ছিং 

বীমা ইত্যাদি। 
. অনুন্নত দেশগুলিব জনসাধাবণেব অধিকাংশই প্রাথমিক পর্ায়ের জীবিকাব উপব নির্ভবশীর 

হইয়া! থাকে । অর্থনীতিক উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীষ ও তৃতীয় পর্যায়ের জীবিকাসমূহেব গু 
বৃদ্ধি পায়। এগুলিতে জনসমষ্টির ক্রমবর্ধমান অংশ নিযুক্ত হইতে থাকে । শেষ পর্বস্ত কষি ও 
আহম্ুঙ্গিক কাধাবলীতে নিযুক্ত জনসমষ্টিব অন্থপাত হাঁস পায়। যন্ত্রপাতিব সাহায্যে অল্প সংখ্যব 
ব্যক্তি অধিক পবিমাণ কৃষি সম্পদ উৎপাদনে সক্ষম হয়। কৃষি হইতে উৎসাদিত কৃষক ও দেশেং 
ক্রমবর্ধমান জনসমন্তি ক্রমেই অধিক পবিমাণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ধায়েব জীবিকাগুলিতে নিষুত্ 
হয়। এইবপে অর্থনীতিক উন্নয়নেব দরুন দেশেব বিভিন্ন জীবিকানির্বাহেব উপায়গুলিব মধে 
জনসাধারণেব পুনর্বনটন ঘটে । 

৩, অর্থনীতিক উন্নয়নেব দরুন জাতীয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওযায দেশের জীবন- 
যাত্রার মান ক্রমাগত উন্নত হইয়। থাকে! জীবনযাত্রাব মানোন্নতিব ফলে, উৎকৃষ্টতব খাছ্াদ্রব্য, 
পোশাক-পবিচ্ছদ, বাসস্থান ও শিক্ষ/-দীক্ষাব অধিকতব স্থৃব্যবস্থাব দরুন জনসম্িব গুণগত উন্নতি 
(00%1169্59 1101)70592001)6 ) ঘটে। ৩ 

৪. অর্থনীতিক উন্নয়নেৰ ফলে দেশে যতই বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পবিবহণ ও অন্যান্য 
কার্ধাবলীর প্রসার ঘটিতে থাকে, ততই গ্রাম হইতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় জনসমষ্টি শহরাঞ্চলেব দিকে 
আকৃষ্ট হইতে থাকে । পুবাতন শহবেব লোকসংখ্যা ভ্রুত বৃদ্ধি পায়, নৃতন শহব স্থষ্ট হয়। উন্নয়নে 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেব তুলনায় শহবাঞ্চলে লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাঁডে। এইবূপে গ্রাম ও 
শহরাঞচলের মধ্যে লোকসংখ্যাব পুনর্বন্টন ঘটে | শুধু তাহাই নহে, পরিকর্লিতভাবে দেশে জন- 
বিরল অঞ্চলে শিল্পস্থাপন করিয়া, জনবন্থল অঞ্চল হইতে তথায় জনসমট্টি আকুষ্ট কবিয়! দেশেব « 
বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জনসমগ্তির সুষম বণ্টন-এর চেষ্ট। করা যায়। 

৫. অর্থনীতিক উন্নতিব ফলে দেশে সকলপ্রকার পবিবহণ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে। 
ইহার সহিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতির দরুন ও শিক্ষা্দীক্ষার প্রসারের ফলে মানুষের 
সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ফলে, এক অঞ্চল হইতে অপরাপর অঞ্চলে মানুষের যাতাম্নাত 
বাড়ে। ইহাতে দেশের মধ্যে শ্রমের সচলতা! (7001011165 0£ 18999: ) বুদ্ধি পায়। ইহা 
শিল্পবাণিজ্ের উন্নতির বিশেষ সহায়ক । 

“ভারতে কি জনাধিক্য ঘটিয়াছে ? 
19 77707405৬12: 0201- 2) 2 

ভায়তে জনাগিক্য ঘটয়াছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমেই “জনাধিক্য% ব।) 
£757429791759%, কথাটির প্রষ্পেষ্ট অর্থ জানা প্রয়োজন । জনাধিক্য কাছাকে বলে তাহ। 
মুধিযায দুইটি মাপকাঠি পাছে । প্রথমত, ম্যালথাস মতাবলখিগণ মনে করেন দেশের গান 
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৭ ৮. িনামইিকে বাছাইয়া রাখিতে সক্ষম, এ্রকৃত জনয়হি উহার অলিক হুটুনে 
সনাধিরা ঘটা বুঝিতে হইবে। সুতরাং জনাধিক্যতার প্রধান লক্ষ্য হইল দেখে খাস্ক ঘাটতি । : 
ইহা ছাড়াও অত্যধিক জন্ম ও মৃত্যুহার, ছুপ্ভিক্ষ ও মহামারী, অনাহার, তীর দারির গরভূততি 
উহার অন্যান্য লক্ষণ। ঘিতীয়ত, কাম্য জনসংখ্যার মতবাদের সমর্থবঝগণ জাতীয় ও মাথাপিন্ 
আদ দ্বারা জুনসমষ্টি.বিচার করেন। যতক্ষণ প্যস্ত দেশে জাতীয় এবং মাথাপিছু আয় বাড়িতেদবে 
ততক্ষণ পর্যস্ত জনসংখ্যা! বাড়িলেও, দেশে জনাধিক্য ঘটে নাই বুঝিতে হইবে। কিন্ত জনসমি 
বৃদ্ধির সহিত মাথাপিছু আম হ্থাস পাইলেই জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
ম্যালথাসেব মতে জনাধিক্য একটি চূড়াস্ত অবস্থা। ইহ! দ্বাবা চূড়াস্তভাবেই দেশ উহার 

বর্তমান জনসমট্টি ধারণে অক্ষম বুঝায় । কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা মতবাদ অনুযারী জনাধিক্য কোন 
চূডাস্ত অবস্থা নহে। আজ যে জনসংখ্যা অধিক বলিয়া! মনে হুইতেছে আগামীকাল নৃত 
প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কাবে, নৃতন যন্ত্রপাতি, উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনে ও শ্রমের 
দক্ষত বৃদ্ধিব ফলে, এ জনসংখ্যার দ্বারাই আবও অধিক পরিমাণে জাতীয় আয় উৎপাদন করা 
ষাইতে পাবে। ভবিষ্যতে উহা প্রয়োজনেব তুলনায় স্ব্প বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। 
কাম্য জনসংখ্যা তত্ব অনুযায়ী জনসংখ্যাকে শ্রধুমাত্র খাগ্যোপাদন দ্বারা বিচার না করিয়! 
দেশে সর্বপ্রকাব সম্পদ উৎপাদনের মোট সমষ্টি ( অর্থাৎ জাতীয আয়) দ্বাবা! বিচাব করা হয়। 

ইহা হইতে বুঝা যায় যে কৌন দেশে অনাধিক্য ঘটিষাছে কিন! তাহা দেশেব আয়তন কিংবা 
ধু মীত্র খাগ্ উৎপাদনেব পরিমাগের উপব নির্ভব কৰে না। যদি তাহাই হইত তবে ইংলগ 
কিংবা হল্যাণড বছ পূর্বেই জনাধিক্যের সমস্তায় প্রগীডিত বলিয়া গণ্য হইত। 

জনাধিকা ঘটিয়াছে কিনা তাহা বিচাব কবিবাৰ যে মানদণ্ড আধুনিককালেব পণ্তিতগণ 
মানিয়। লইয়াছেন তাহা হইল জনসংখ্য। বৃদ্ধিব সহিত মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রায় মান বৃদ্ধি 
পাইতেছে কিনা । 

এই আলোচনাব পটভূমিকাষ ভাবতেব জনাধিক্য সংক্রান্ত সমস্াব বিশ্লেষণ কর! যাইতে পারে। 
ক. ম্যালথাস মতাবলম্বীদের ভাবতীয় অন্গামীবা এদেশে চ্ডাস্তভাবে জনাধিক্য' 

ঘটিয়নাছে বলিয়া মনে কবেন। এবং ইহাব সমর্থনে নিন্লিখিত যুক্তি ও তথ্য 
উল্লেখ কবেন। 

১. উচ্চ জন্মহার ও ন্ৃত্যুহার ই ভারতে বর্তমানে জন্ম ও মৃত্যুহার বসবে প্রতি 
হাজাবে ৪০ ৪ ১৬-১৮ এবং শিশুমৃত্যু হীব ১২৫-১৪* | এই হাঁর অন্যান্য দেশের তুলনায বেশি। 

২. জনসংখ্যার বৃদ্ধি $ ১৯২১ সালের পব হইতে প্রতি দশকে উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান 
হারে জনসমষ্টি বাড়িতেছে। গত দশকে ( ১৯৫১-৬১) বৃদ্ধিব হার হইয়াছে ২১৫ শতাংশ বা 
বাৎসরিক ২'১ শতাংশ । শুধু যে জনসম্ি বৃদ্ধির হাব অধিক তাহাই নহে, তদপেক্ষা। বৎসরে 
বৃদ্ধির মোট পবিমাণই অধিকতব দুশ্চিন্তার কাবণ। গত দশ বংসরেই ভারতে যে পরিষাণ 
লোকসংখা! বাড়িয়াছে তাহা গ্রেটবুটেনের মোট জনসমষ্টি অপেক্ষা অধিক। 

৩. দেশে খান্ত ঘাটতি ২ খাস্তশস্তের ঘাটতি দেশের স্থায়ী বৈশিষ্ট পরিণত হইয়াছে 
প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ ভাগে থাস্থ উৎপাদ্দনের কিছুটা উন্নতি ঘটিলেও ১৯৫৬ সালে 
পুনরায় অবস্থার অবনতি ঘটে। ছ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে মোট প্রায় ২ কোটি টন খান্ত 
নি তৃতীয় পরিরুল্পৰাকালে দেশে পুনরায় সংকটজনক খাস্ত পরিস্থিতি 
দেখা 

&. জনসংখ্য। নিরান্ণের প্রাকৃতিক উপায়সদহর পর: হ্যাঙগাহ. 
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নিত্যনৈমিতিক ঘটনা । 
৫. তীব্র দারিদ্র ই খান্টে পর্যাপ্ত পুটির অভাব, স্বশ্নাঘু ইত্যাদি : দুইটি পরিকল্পনার পঁয়েং 

দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ মানুষের মাসে গড়ে ১৪ টাকা ৬ পয্নসা' করিয়। খরচ 
করিবার মত সামর্থ্য নাই (অধ্যাপক মহলানবীশের বক্তৃতা )। ভারত সরকারের মতে বর্তমানে 
দেশবাসীর দৈনিক খাগ্ গ্রহণের পরিমাণ ২২০০ হইতে ২৪০০ ক্যালরি। আস্তর্জীতিক 
বিশেষজ্ঞদের মতে ননতম ক্যালরির পরিমাণ হওয়া উচিত ৩০০০ । 

৬. জনশক্তির অপচয় £ ডঃ জ্ঞানচাদ দেখাইয়াছেন ভারতে যত লোক জন্মায় তাহার 
একতৃতীয়াংশ ২৫ বৎসর বয়সের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

৭. ব্যাপক কম”হাীনত। 2 প্রথম পরিকল্পনার শেষে কর্মহীনেব সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৩ লক্ষ 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাব শেষে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৭* লক্ষে পরিণত হয়। তৃতীয় পবিকল্পনাকানে 
কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা অন্তত ২ কোটি ২০ লক্ষ বলিয়া অনুমান করা যায়। পরিকল্পনাকালে মোট 
১ কোটি ৪০ লক্ষ নৃতন কর্মসংস্থানের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। স্থতরাং এ লক্ষ্য পূর্ণ হইলেও 
৮* লক্ষ লৌক তৃতীয় পৰিকল্পনার শেষে বেকার থাকিয়! যাইবে। ইহা ছাডা আছে ব্যাপক 
বপ্লনিষুক্তি। 

খ. অপর পক্ষে, কাম্য জনসংখ্যাততন্ত্বের অন্ুগামীরা মনে করেন ষে ভারতে জনাঁধিক 
ঘটে নাই। তাহারা এই বক্তব্যের সমর্থনে নিন্গলিখিত যুক্তি ও তথ্যসমূহ উপস্থাপিং 
করেন। 

১, ভারতে জনবসতির ঘনত্ব পৃথিবীর অনেক দেশ অপেক্ষা কমঃ জন 
বসতির ঘনত্ব ভাবতে গডে শুতি মাইলে ৩৭০। তুলনায় ইংলগ্ডে ৫৩৬, বেলজিয়ামে ৬৫৪ 
জাপানে ৫৭৯ এবং ইতালীতে ৩৯৪ | 

২. দেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয়ের ভ্রমাগত বৃদ্ধি  ১৯৪৮-৪৯ সালে; 
মূপ্যন্তবে হিসাব কবিলে দেখা যায় ১৯৪৮-৪৯ সালেব মাথাপিছু আয় ২৪৬ টাকা হইতে বৃষ 
পাইয| ১৯৫৫-৫৬ স!লে ২৭৩ টাকা এবং ১৯৬১-৬২ সালে ২৯৩৪ টাকা হইয়াছে । 

৩. অব্যবহৃত সম্পদের পর্যাপ্ত ভাণ্ডার ঃ$ ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদের ভাগার প্রা: 
মফুবস্ত বলিলেই চলে। অল্প কয়েকটি সম্পদ ব্যতীত আর অন্যান্ত সকল সম্পদই পর্ধাই 

পরিমাণে রহিয়াছে । জরীপ কার্ধের দ্বারা দেশের বিবিধ অঞ্চলে বহু প্রকারের খনিজ সম্পদে; 

অবস্থিতির কথা ভান! যাইতেছে । অগ্যাবধি অজ সম্পদ অব্যবহৃত রহিয়া গিম্নাছে 
পমন্ত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হইলে মাথাপিছু আয় বাড়িবে জীবনযাজ্রার মান উন্নত হইবে এব! 
আরও বহু সংখ্যক লোককে এই দেশ ধাবণ করিতে পারিবে । 

৪. দারিদ্র, অপুষ্টি জীবনযাজার নিন্পমান ইত্যাদির জন্য দেশের জল 
সংখ্যার পরিমাণকে দায়ী কর! চলে না । কৃষি ও শিল্পের পশ্চাৎপদ অবস্থাই প্রধান 
দায়ী । শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতিতে আধুনিকতম কলাফৌশলের প্রয়োগ, দক্ষতা পহকাদে 
ক্রমূবর্ধঘান হারে উৎপাদন বৃদ্ধির সষ্ভাবনা__এই সকল বিষয়েও পৃথিবীর বছদেশ হইতে 
ভারতও অনেক পশ্চাতে পড়িল! আছে। কৃষি ক্ষেত্রেও অন্থরূপ অবস্থা দেখা যায়। ভারতে 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পে যে সাফল্য অধ্ধিত হইয়াছে তাহা মোটামুটিভাবে এ 
মতকেই সমর্থন করে। 



৫৩ 

দের (অর্থাত জাতীয় আয়ের) সুলম বস্টন ব্যবস্থার. অন্ভাবও 
হিরাসীররিণেয' দাবিকে যথেই তীব্র করিয়াছে। প্ল্যানিং কমিশনও ন্বীকার করিয়াছেন যে 
অতি পরিকল্পনাকালে যে অতিরিক্ত আয়বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার অধিকাংশ দেশের অতি 
পগর্সাসংখ্যক লোকের হস্তগত হইয়াছে । এই বর্ধিত আয়ের যদি সুষম বন্টন করা যাইত তবে 
দারিদ্র অবশ্যই হাস পাইত এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান আরও বৃদ্ধি পাইত। 

এই সকল যুক্তি ও তথ্যের দ্বারা কাম্য জনসংখ্যা মতবাদেব সমর্থকগণ ভারতে জনাধিক্যের 
অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়। থাকেন। 

পরস্পরবিবোধী এই দুই দলের বক্তব্য পর্যালোচন| করিয়৷ আমর| এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
ইইতে পারি ফে, ম্যালখ্যাস বর্নিত অর্থে ভারতে চূড়ান্তভাবে জনাধিক্য ঘটিয়াছে এই সিদ্ধান্ত 
বৈজ্ঞানিক যুক্তিসন্মত বলিয়া গ্রহণ কর! ষায় না। 

অপর পক্ষে ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই-_কাম্য জনসংখ্যাবাদীদের এই মতও অনেকে 
শ্বীকার কবেন না। কারণ জনাধিক্যের চাপ ও উহার বিবিধ লক্ষণসমূহ ভারতে খুবই প্রকট। 
এ প্রসঙ্গে আপেক্ষিক ( 1910159 ) চুড়ান্ত (8050189 ) জনাধিকোর মধ্যে পার্থক্য করা হয়। 

ভারতে চূড়াস্ত জনাধিক্য ঘটে নাই বটে তবে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপেক্ষিক 
জনাধিক্য রহিয়াছে বলিমা অনেকের ধারণা । 

জনাধিক্যের সমস্যার বিচারে অনেকে জনাধিক্যের অবস্থ। (৮৪ ০? ০৮০:-১০71%৮10) 

এবং জনাধিক্যের প্রবণত। ( 6970991005 6০ ০৪:-001১0186102 ) এই দুইটি বিষয়ের 

পার্থক্যের উপরে জোর দেন। ইহাদেব মতে ভারত এখনও চূড়ান্ত জনাধিক্যের অবস্থা 
পৌছায নাই । কিন্ত জনাধিক্যের প্রবণতা সুস্পষ্ট ভাবেই বর্তমান। বর্তমান হারে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির আধনিক ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে ও 
বিপুল পরিমাণে অব্যবহৃত সম্পদ আহরণ করিয়। জাতীষ আয বৃদ্ধির স্বন্দোবস্ত করিতে ন! 
পারিলে অল্পকালের মধ্যেই এই জনাধিক্যের প্রবণত| ভারতে জনাধিক্যেব অবস্থা! সট্টি করিবে। 

উপসংহার: সাম্প্রতিককালে ডাঃ জ্ঞানচীদ প্রমুখ কতিপয় মনীষী জনসংখ্যার সমস্যাকে 
এক সম্পূর্ণ নৃতন দৃষ্টিকোণ হইতে খিচার করিয়াছেন। ইহীরা মনে করেন যে জনসংখ্যা ও 
উহার বৃদ্ধিকে শুধুমাত্র দেশের সম্পদ ও উৎপাদন বৃদ্ধিব সম্ভাবন! দ্বারা বিচার করিলেই চলিবে 
সা। এ পধস্ত জনসংখ্যা সমস্তার যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক 
কাঠামো ও উৎপাদন সম্পর্ক (7১901701010 ৭৮০060:9 1)0. [১0011061010 13919610205 ) 

অর্থাৎ এককথায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থ। ) অপবিবর্ঠিত থাকিবে এবং এঁ কাঠামোর মধ্যেই 
এই সমস্তার সমাধান করিতে হইবে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ডাঃ জ্ঞানটাদ প্রমূখ 
পণ্ডিতদের মতে, এইরূপ মনোভাবের কোন যৌক্তিকতা নাই । তীহার৷ বলেন যে বর্তমান 
অর্থনীতিক কাঠামে| বর্তমান জনসংখ্যার দারিদ্র দূর করিতেই অক্ষম। সৃতরাং এই ব্যবস্থা 
ব্্মান থাকিলে ভবিষ্যতে বর্ধিত জনসমন্ট্ির অর্থনীতিক উন্নয়নের আশা! করা বৃথা । 
প্রকৃতপক্ষে দেশের অর্থনীতিক সম্পদ, অর্থনীতিক ব্যবস্থা ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধে৷ 

উত্পাদন সম্পর্কের পটভূমিকাম জনসংখ্য। ও উহার বৃদ্ধিকে বিচার কর! উচিত এই বিচারে 
সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে একমাত্র সমাজতান্জ্িক অর্থনীতিক কাঠামোর মধ্যেই সমাজের 
উৎপাদন ক্ষঘত। বৃদ্ধির বর্তমান বাধাগুলি দূর করিয়া উৎপান বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ ও বিপুক 
সন্ভাবনা সি কর! সম্ত্ব। এবং একমাজ তখনই সমাজের বিজন অব্যবহৃত অম্পদের পরিপুণ 
র্াবহার ও জনাধিক্যের সম্কার সমাধান সথনিশ্চিত ফর যায়। 



€৪ 

সারতে যাহারা জনাধক্যেষ ছুঃ্বপ্ে আতাঙ্বত হহয়া পারবার পান্তকল্নায়ন্ায়া দা, 
বৃদ্ধি যৌধ করিতে চাহেন তাঁহাদের একথ! মনে রাখা উচিত যে একমাত ভুদীর্ঘধাগেই এ খাছ 
্ষার্কর হইতে পারে। স্থতরাং শ্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে ইহার বিশেষ কোন উধযোৌঁিতা 
নাই। দেশের বর্তমান সমশ্তা হইতেছে অনতিবিলম্বে ক্রুতগতিতে অর্থনীতিক উদ্নয়দী ও 
জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা! উহার চাবিকাঠি রহিয়াছে অর্থনীতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও 

মধ্যে। 
জনসংখ্যা-পরিকল্পন। ও জনসংখ্য। সম্পকিত সরকারী নীতি 
৮0৮080 হস. 80 10 00৬াযারহতন' 8, ৮0110 

, পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন ভারতবর্ষে জনসংখ্যার তুলনায় জমি এবং পুঁজি ভ্রুব্যের 
অপ্রাচর্যের জন্য জনসাধারণের আয়ের এবং জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নতি, একমাজ জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির ছারকে হ্রাস করিবার কার্ধকর ব্যবস্থাৰ উপর নির্ভব কবে। 

কুতরাং, পরিকল্পনা কালে জন্মহার হাসের ব্যবস্থা করা পরিকল্পনার একটি অন্যতম শর্ত হইয়া 
দাড়ায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই ভারত সরকার জনসংখ্যা পরিকল্পন! ও নিয়ন্ত্রণের (0১010812107 
18707108 & 0০7৮:০1 ) গুরুত্ব শুধুমাত্র স্বীকার করিয়াছেন তাহাই নহে, ইহাকে কার্ধকর 
করার জন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জন্মহাঁর হ্রাসের জন্য পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিরও 
প্রচ্গন করিয়াছেন। পরিকল্পনা কমিশন পরিবার পরিকল্পনাকে সফল করিবার জন্য কয়েকটি 
ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছেন। যথা, এই বিষষে জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসাবের মধ্য দিয়া পরিবার 
পরিকল্পনাকে সর্বজনগ্রাহ কবিবার জন্য জনমত গঠন, জনসাধারণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দুর 
করিবার জন্য সুপরিকল্পিত প্রচারব্যবস্থা, পরিবার পরিকল্পনীর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান 
বিতরণ ও উপদেশ দানের জন্য বিভিন্ন স্থানে কেন্ুস্থাপন, জন্মনিষস্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য- 
সামগ্রী ুলতে বিক্রয় অথবা বিনামুল্যে বিতরণ এবং স্ত্রীলোকেব বিবাহের বয়স বাড়াইয়! দেওয়া 
এবং নির্ভরযোগ্য জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার আবিষ্কারের জন্য গবেষণ। কেন্দ্র স্থাপন । 

প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনাব জন্য ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ কর! 
হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি টাকা এবং ইহার 
মধ্যে ৩ কোটি টাকা ব্যয় কর! হয়। শহর ও গ্রামাঞ্চলে মোট ২৫০০ পরিবার পরিকল্পনা 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অপূর্ণ থাকে । এ সময়ে মোট ১৮০ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণভাবে 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সস্তোষজনকভাবে অগ্রসর হয় নাই। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় এই কার্ধক্রমের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ফলে 
এ উদ্দেশ্টে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ কর! হইয়াছে। কিন্তু পরিবার পরিকল্পনার যাবতীয় প্রচেষ্টা 
সর্বেও যখন ১৯৬১ সালের লোকগণনায় জনসংখ্যার অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি দেখা গেল তথন অনেকে 
আতঙ্কিত হইয়া কঠোরতর ব্যবস্থ! গ্রহণের স্থপারিশ করেন; যেমন তিনটির অধিক সম্ভান 
জন্মগ্রহণ করিলে পিতার উপর কর বসান, পিতার মজুরি হ্থাসের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি । 

ভারত সরকার যে অর্থে পরিবার পরিকল্পনাকে গ্রহণ করিয়। কার্ধে রূপ দিবার চেষ্টা 
করিতেছেন ( অর্থাৎ শুধুমাত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ সবার! পরিবারের আয়তনকে সীমাবদ্ধ কর! ) তাহা হারা 
সমস্যাকে সমাধান করা যাইবে ন| বলিয়াই ভাঃ জানটাদ মনে করেন। তাঃ জ্ঞানটাদ পরিবার 
প্ছিবন়নার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নাই। তীহার মূল বক্তব্য হইল সাধাজিক এবং 
অর্থনীতিক কাঠামোয় পরিবর্তনেক্টপরেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করা প্রীয়োজন। ভারতের 
জনাধিকা সমস্যার গন্য পরিবার পরিব়ানাকেই একগাঞ্জ সমাধান খনে করিয়া সামাজিক ও 



নীতি ধা ধাধ্যু পারবঙনের প্রয়োধনীয়তাকে অস্বীকার কর! জানবুদ্ষপ্রপৃত নীতির 
নিচাক নহে। 
চি বিতিনরাতির রিয়ার 
০ “পা তান) পাশা ন1০ 

97000128107) 1৮.147219779 010 বালা) 0৮010 70817184 

ভারতে জনসমষ্টির সমস্তা বা 'জনাধিক্যের সমস্তা৷ সমাঁধানের জন্য পরিকল্পন। কমিশন পরিবার 
পরিকল্পনার মাধ্যমে জন্মশাসনের পরামর্শ দিয়াছেন । লোকগণনার রিপোর্টে কৃষির ফলন বৃদ্ধি 
ও অবিবেচনাপ্রস্থত মাতৃত্ব হাসের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে । ডাঃ জ্ঞানঠাদের মত কেহ 
কেহ সমাজ কাঠামোর রূপান্তরের মধ্যে, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্য দিয়! বপ্টনব্যবস্থারি 
উন্নতি ৪ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দ্বারা ইহার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ছেন। আরও অনেকে 
শিক্ষার প্রসার এবং জনসমষ্টির উৎকর্ষ বৃদ্ধির বা গুণগত নিয়ন্ত্রণের কথা বলিয্াছেন। এই সকল 
পরামর্শগুলির যথাসন্তব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে । 

৬, জনসমষ্টির পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ (09815665656 0006:01 ০£ 7000018- 

00) ভারতে গত কয়েকদশক ধরিয়া ষে ক্রমবর্ধমান হারে জনসমষ্টি বাঁড়িতেছে এবং 
বর্তমানে প্রতি দশ বংসরে যে সংখ্যায় জনসমষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অনেকেই আতঙ্কিত 
হইয়া! উঠিয়াছেন। স্বভাকতই ইহার ফলে জনসাধারণের নৃন্তম প্রয়োজনীয় খাগ্য, আশ্রয় ও 
পরিধেয়, আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে । ইহাতে অর্থনীতিব 
উন্নয়নের গতিবেগ ব্যাহত হইতেছে । একারণে ভারতসরকার পরিকল্পনা কমিশন এবং দেশী ও 
বিদেশী একাধিক বিশেষজ্ঞগণ অবিলম্বে জনসমষ্টির বুদ্ধির উপর কার্কর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠ। করিতে 
চাহিতেছেন। এজন্য পরিবার পরিকল্পনার দ্বারা অবিবেচনাপ্রস্থত মাতৃত্ব রোধ করিয়া, জনসমন্্ি; 
পরিমাঁণগত নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা তীব্রতর করা হইতেছে। পর পর পরিকল্পনাগুলিতে এজন 
ক্রমবর্ধমান পরিমাণে বায় বরাদ্দ করিয়া পরিবার পরিকল্পন৷ জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা চলিতেছে 
ইহার ফলে অবিবেচনাপ্রন্থত মাতৃত্ব হ্রাস পাইলে যেমন প্রস্থতির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিবে তেমনি 
জন্মহারের বৃদ্ধির প্রবণতাও দূর হওয়া সম্ভব । কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি অন্থ্বিধার কথা মনে 
রাখিতে হইবে । প্রথমত, ভারতের মত বিপুল জনসমন্টির দেশে যেখানে অধিকাংশ লোকই শ্রামে 
বাস করে, যেখানে অধিকাংশ দেশবাসীই অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং দরিদ্র, তথায় ইহার 
দ্বারা শীঘ্র ফল পাইবার আশা! কর! কঠিন। দ্বিতীয়ত, শুধু জনসমষ্টির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার 
উপর গুরুত্ব আরোপ কর! সঠিক নহে। কারণ, বর্তমান অপেক্ষ! স্বল্প পরিমাণ জনসমষ্টি থাকিলেই 
ষে উহা দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সহায়ক হইত একথা! এখনও প্রমাণিত হয় নাই ৷ জনসমহি' 
শুধু পরিমাণগত সমস্তাই নহে, উহার আরও অন্যান্য সমস্যার দিকও রহিয়াছে । অতএব 
একমাত্র পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণই ভারতের জনসমস্যার এন্দরজালিক সমাধান ঘটাইবে না। 

২. দ্রতগতিতে অর্থনীতিক উল্নয়ম ( [২9১14 6০010010080 £:0জ508); জন 

সমস্তার সমাধানের আরেকটি মৌলিক পদক্ষেপ হইবে ভ্রুতগতিতে ও উচ্চহারে অর্থনীতিক্ উ্নয়ন 
ভারতে জনসংখ্যার বুদ্ধির হার বেদী হওয়া সত্বেও উন্নয়নের হার উহা! অপেক্ষা অধিক এবং ইহা 
আরও যথেষ্ট বৃদ্ধি সম্ভব । ইয়োরোপ আমেরিকার সকল দেশেই অর্থনীতিক উন্নয়নের হর বৃদ্ধি 
হ্বারা জন্সমগ্টির দারিদ্রের সমাধান করা হইয়াছে । কোথাও কেহ প্রথমে জনসম্তির বৃদ্ধির হাঁ 
হ্রাস করিবার জন্ত অপেক্ষ! করে নাই। তাহা ছাড়া সে সকল দেশের অভিজ্ঞতা এই যে, অং 
নীতিক উন্নয়ন হার বছ্ির দ্বারা জীবনযাত্রার মনের ক্ঙ্নতির ফলে. কার্যকর ভাবে জন্মহরি হাঁ 



পায়। অস্এব ভারতে আমাদের আরও& উচ্চতর হারে অখ্নাতিক; 
করিতে হইবে। 

৩. জাতীয় আয়ের অধিকতর সুষমবণ্টন (1016 ০৬15 018025005 

5055] [:0০9205 ) £ সেলিগম্যান অনেক পূর্বেই বলিয়াছেন জনসমন্তার প্রশের সহিত 
শুধু উৎপাদন নহে বণ্টনের বিষয়ও যথেষ্ট জড়িত রহিয়াছে । দেশের উন্নয়ন হার যথেষ্ট পরিমাণে 
বৃদ্ধি সম্ভব করিবাব জন্য, উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষক ও শ্রমিকগণের মধ্যে আকর্ষণ ও উৎসাহ স্তির 
জন্ক, জাতীয় আয়ে তাহাদের বর্ধিত অংশ প্রদানের ব্যবস্থা না করিলে চলিবে ন|। ইহাতে 
একদিকে যেমন তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিজেব স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রহিয়াছে বলিয়৷ 
বুঝিতে পারিবে, তেমনি অপরদিকে, তাহাদের আয় বৃদ্ধির দরুন জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইয়া 
জন্মহার হ্রাসের প্রবণতাও দেখা দিবে । সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিব অপরিহাত! এই কারণেই। 

8. বিভিল্প অঞ্চলে জনসমগ্টির পুনর্ব' ন্টন ( ০-05560150601) 0£ 7010018- 

801) ) 2 ভারতেব অল্প কয়েকটি অঞ্চল ও শহবে জনবসতিব অত্যধিক ঘনত্ব, তথায় অত্যন্ত 
অস্বাস্থ্যকর বস্তীর বিস্তাব ও কর্মহীন জনতার প্রাবল্য দেশের জনসমস্তার আরেকটি দিক প্রকাশ 
করিয়াছে । ইহাব সমাধানেব জন্য আবণ্তক অপেক্ষাকৃত স্বল্প বসতির অঞ্চলে জনস্থানাস্তর | 
কিন্ত ইহা নির্ভর কবে শিল্লেব বিকেন্দ্রীকরণ, সডক, বেল ও অন্তান্ত পরিবহণের ও বিছ্যুৎশক্তির 
টৎপাদ্দন ও যোগানেব সম্প্রসাবণ প্রভৃতিব উপব। বিষ্টি আবাব শিল্পাফন পরিকল্পনা ও 
অর্থনীতিক উন্নয়ন হাব বৃদ্ধিব কর্মপস্থাব সহিতও জডিত। শ্রম-নির্ভব শিল্পেব সম্প্রসারণ, 
শিল্পগুলির বিকেন্দ্রীককণেব জন্য নৃতন অঞ্চলে শিল্প স্থাপন ইত্যাদিব দ্বাবা আবাব জাতীয় আয়েব 
অধিকতর সমবন্টন সম্ভব । 

৫. জনসমষ্টির গুণগত নিয়ন্ত্রণ (05911661৮2 0:০05৮:০1 ০0£ 190770196০2) : 

জনসমগ্ির গুণগত নিয়ন্ত্রণ বলিতে জনশক্তি বা মানবিক পক্তিব উৎকর্ষ বৃদ্ধি বুঝায়। শিক্ষার 
বিস্তার, কারিগরি দক্ষতার উন্নতি, স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তিব বৃদ্ধি, শৃঙ্খলাজ্ঞানেব উন্নতি প্রভৃতির ছার! 
জন্সমষ্টির উৎকর্ষবৃদ্ধি ঘটিয়। থাকে । অর্থাৎ এক কথায় জনসাধাবণেব কাধিক ও মানসিক শক্তির 
ও গুণাবলীর বিকাশই জনসমষ্টিব গুণগত নিয়ন্ত্রণেব উদ্দেশ্য | ইহা! বাদ দিয়! শুধু সংখ্যানিয়ন্ত্র 
করিলে ব| জন্মহাব বৃদ্ধি রোধ করিলেই জনসমস্ত। দূব হয় না| স্থুতবাং জনসমষ্টির গুণগত 
নিম়স্ণ দ্বারা উহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে হইবে । ইহাতে দ্েশেব উৎপাদনশক্তি ও অর্থনীতি 
উন্নয়নের হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি কবা সম্ভব হইবে । 

৬, জনসমষ্টি দম্পকিত সামগ্রিক নীতি (59000180691 ৮০01105% )£ ভারতে 

জন্সমন্তার কার্ধকর সমাধানের জন্য সর্বোপরি প্রয়োজন জনসমন্যার ডপবোক্ত বিভিন্ন দিকগুলির 
গ্রতি লক্ষ্য রখিয়! একটি ভারসাম্যবিশিষ্ট সামগ্রিক সরকারী নীতি । জনসমঞ্ির সমস্যাব কোনও 
একটি মাত্র দিকের উপর আঘাত হানিলেই চলিবে না । প্রয়োজন হইতেছে সকল দিক হইতেই 
সমস্ঠাটিকে সমাধানের চেষ্টা এবং সেজন্য সকল দিকের প্রতি যখোপযুক্ত লক্ষ্য রাখিয়া গৃহীত এমন 
এটি ন্বগ্লকালীন-দীর্ঘকালীন নীতি যাহা কার্ধকর ভাবেই সমস্াটির মূলোচ্ছেদে সক্ষম । 



ভারতের মত ঘললোর়ত দেশের 
অর্থনীতিক উন্নয়নের সমস্যা 

41610109187) 01 600/1071/16 7906191/2% 

01 %17791000910190 ৫০%7//1165 17/6 17747 

স্বল্মাম্নয়ন কাহাকে ঘলে? 
$%174.7 19 07170770015 171407201771411 ? 

সাম্প্রতিককালের অর্থনীতিক সাহিত্যে উন্নয়ন (00৮10010900 এবং স্বল্লোনয়ন (07097 
89910197616) এই কথ! দুইটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। অর্থনীতিবিদদের নিকট পৃথিবী 

আজ দুইটি পৃথক জগতে বিভক্ত । একটি উন্নত দেশসমূহের জগৎ, অপরটি অনুন্নত ঝা স্বল্লোন্নত 
দেশসমূহের জগৎ। এই ছুইটি সুম্পষ্ট ভাগে বিভক্ত বর্তমান পৃথিবী আজ শুধু আর 
অর্থনীতিবিদগণের আলোটনার প্রধান বিষষ নহে, বর্তমান আস্তজর্ণাতিক রাজনীতিরও ইহা একটি 
প্রধান ভিত্তি। 

বর্তমান দুনিয়ার বিভিন্ন দেশেব শত সহম্র বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সত্বেও অর্থনীতিবিদগণের 
দৃষ্টিতে একটি প্রধান বিষয়ের পার্থক্য উহাদের দুইটি ভাগে বিভক্ত করিষাছে। ইহা হইতেছে 
যন্ত্রশিল্প ( 1)2101112060110% 1000860165 )। যে দেশ যন্ত্রশিল্পে যত উন্নত উহার জাতীয় এবং 

মাথাপিছু আয় তত বেশি । এই জন্য সাধারণত দেশেব উন্নতি ও স্থল্লোন্নতির বিচারে জাতীয় ও 
মাথাপিছু আয়কে ব্যবহাব করা হয়। ইহাদেব পার্থক্যই বর্তমান পৃথিবীকে উন্নত ও স্বল্পোন্নত 
জগতে বিভক্ত করিয়াছে । 

১৯৪৯ সালে পৃথিবীর মোট আয ও জনসংখ্যার তুলনায় বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার অনুপাত 
এবং মাথাপিছু আয় দেখান হইল । 

পৃথিবীর মোট আয়ের বণ্টন (১৯৪৯ সালে )* 
পৃথিবীর মোট পৃথিবীর মোট মাথাপিছু 
আয়ের শতাংশ জন্সংখ্যার শতাংশ আম 

অত্যধিক আয়ের দেশসমূহ ৬৭ ১৮ ৯১৫ ডলার 
মাঝারি + 58 ১৮ ১৫ ৩১০ 5 

তল রি রঃ ১৫ ৬৭ ৫৪  +, 

উপরোক্ত তালিকার অত্যধিক ও মাঝারি আয়ের দেশসমৃহকে উন্নত ও স্ব্আমের 
দেশসমূহকে স্বল্পোন্নত বগিয়! নির্দেশ কর! যাইতে পারে। স্কতরাং মাথা পিছু দ্ল্পআয়ের 
দ্েশগুলি স্বল্পোন্নত ও মাথাপিছু অধিক আয়ের দেশগুলি উন্নত বলিয়া গণ্য করা যায়। 

শিল্পায়নের অভাবই স্ব মাথাপিছু আমের অর্থাৎ অঙুঙ্গতির কারণ। শিল্পসমূহ শক্তির 
১) পথও 8011880৩) 8৫5০০ ০৫1022600১0 চিজ] 262, 



ষ্া” 

রন চালিত হয়। যে দেশ যত উন্নত উহার শব াবগ্ারেরা। গাতাখ 
তন্ত | 

' অতএব এক কথায় অর্থনীতিক স্বল্লোমনয়ন বলিতে শিল্পায়নের অভাব ও মাথাপিছু আয়ের 
*চ্ইরতাকে বুঝায়। 

দক্ষিণ আমেরিকার দেশেসমূহ, আফ্রিকার নবস্বাধীনতাপ্রাঞ্ত দেশগুলি এবং ভারতসহ নিকট- 
প্রাচ্য হইতে আরম্ভ করিয! দুরপ্রাচ্যের অন্তর্গত এশিয়ার বিভিন্ন রাষটরগুলি, হল্লোন্নত ছুনিয়ার 
অংশ। দ্বন্প আদ্ববিশিষ্ট, দারিব্রের পঙ্কে নিমজ্জিত, কৃষিনির্ভর, কর্মহীন্তা! ও অনাহারে ক্লিট, 
রোগজীর্ণ, পরিব্র্তনহীন অর্থনীতিক স্তবে আবদ্ধ এই সকল দেশের অভিশপ্ত জনজীবনের 
দুর্ভাগ্যের সহিত আমর! জন্মাবধি এতই পরিচিত যে উহা! আব বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা বাখে 
না। গত একশত বা দেডশত বসবে পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে ষে অবিশ্বান্ত অগ্রগতি 
ঘটিয়াছে, এই সকল দেশেব জনজীবনে তাহাব সামান্যই প্রতিফলিত হইয়াছে। বর্তমানে এই 
সকল দেশগুলি অর্থনীতিক উন্নয়নের চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছে বলিষ্ণ। ইহাদের বিকাশমান দেশ 
()০৮০10100867 00707198) বল| হয় । 

স্বাল্মান্্রতির কারণ - 
0৯09729 0 বা) ,০৮৯ বণ ৪. 

ত্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পাবে ভাবতসহ এই সকল দেশগুলিব স্বক্লোক্সতির “ক্/র্ণ কি? 
পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিব উন্নতি ও ভারতসহ অন্ান্ত অনুন্নত দেশগুলিব অনুন্নতি বা স্ল্লোন্নতিব 
কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় ষে মধ্যযুগে অবসানে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা (19702119700 ) 
ভাঙিয়া গিয়া! বর্তমান ধনতান্ত্রিক উন্নয়নে তিনটি উপাদান স্থ্টি হইযাছিল। যথা__১. জমি 
হইতে উৎসাদিত, শিল্পে নিয়োগেব উপযুক্ত বিরাট কৃষকমঞ্জুব শ্রেণী। ২. ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় 
নগর স্থষ্টি ও বণিক এবং কারিগব শ্রেণীর উদ্ভব এবং ুদৃবপ্রসাবী সম্ভাবনাময় শ্রমবিভাগের 
'প্রচলন। ৩. নৃতন একশ্রেণীর বণিক ও বিত্তশালী কৃষকের হন্তে অবিশ্বাস্ত পবিমাণে পুঁজির 
সংগ্রহ। কিন্তু ষে পথে ইয়োরোপের দেশসমূহে ধনতান্ত্রিক উন্নয়নে বিকাশ ঘটিল, ভাবতসহ 
অন্থান্ত স্বল্লোরত দেশসমূহে তাহ! সম্ভব হয় নাই। ইহীব জন্য নিয়লিখিত বিষয়গুলি দায়ী। 

ক. রাজনীতিক কারণ (9০186108] £80601:8) ; যন্্রশিল্পেব ক্রুতপগ্রসাবের জন্য দুইটি 

বিষয়ের ওয়োজন। একটি কীচামালেব স্থনিশ্চিত যোগান এবং অপবটি বাজাবের সম্ভাবনা । 
শিল্পভিত্তিক পশ্চিমী দেশগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার স্ুবিস্তৃত অঞ্চলে এই ছুইটির সীমাহাঁন 
পস্তাবনা দেখিতে পাইয়! ইহাদের বিভিন্ন অংশে নিজ নিজ অধিকার বিস্তার কবে। ওপনিবেশিক 
শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া ভাবত ও অন্ঠান্য প্রাচ্যদেশসমূহের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ 
করিয়! দেয়। /শাসকদেশের অর্থনীতিক-রাজনীতিক প্রয়োজন পরাধীন দেশের সমগ্র অর্থনীতিক 
ব্যবস্থার বিকৃতি ঘটায় । প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসিত দেশের শিল্পায়নে প্রতিবন্ধকতা স্থা 
করে। ঝরতে পুরাতন উন্নতিশীল কুটির শিক্পসমূহের ধ্বংস ও কৃিকে বিদেশী শিল্পের গ্রয়োজনীয় 
“ “|লের উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত করার পশ্চাতে ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্ত 
প্ীসারিত ছিলি। 

খ. জার্থনীতিক কারণ (8:০০:002926 180$০75) £ প্রথমত, ইয়োরোপে সামস্ততান্ত্রিক 

_[স্থাাবিক পরিণতি ঘটিয়াছিস, ভারত ও অন্তান্ত উপনিবেশিক দেশের স্থাপ্চাবিক 
| পথ ও তওযাত আতা সরষে ফা না । উপবন্ঞ হিদেনী বাসন এই সতজ প্যানে নিজেদের 



অনন্দদ্রাত্র স্স্র্সাম় নৃতন লামন্ততশ্রেণা ক্যা ক্যন্ল। ভারতে লঙ কনপুয়ালিশের প্রবর্তিত 
চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা তাহার দৃষ্টাস্ত। | 

খ্িতীয়ত, শিল্পসমৃদ্ধির প্রাথমিক প্রয়োজন পুঁজি। অর্থনীতিক কার্যাবলীর সবার! উদ 
হৃষ্টি করিয়া, উহা সঞ্চয়ের দ্বারা পুঁজি গঠিত হইতে পারে। কিন্তু ভারতের কৃষগণ ৫ 
উদ্বৃত্ত স্থ্টি করিত তাহা জমিদার ও সামন্ত গ্রভৃগণ শোষণ করিয়া নিজেদের ভোগবিলাসে ব্য; 
করিত। ফলে কৃষিকার্ধ দেশের প্রধান অর্থনীতিক কর্ম থাকিয়া গেল বটে, কিস্ত দেশে পুঁজি 
গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ধত্ত (8:0109 ) টি করিতে সক্ষম হইল না। দেশীয় যন্ত্রশিয 

বিকশিত না হইবার ইহাই প্রধান কারণ । 
তৃতীয়ত, জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে দেশে জমির উপর চাপ বুদ্ধি পাইতে লাগিল। কৃষকগণে: 

মাথাপিছু জমির পরিমাণ হাস পাইতে লাগিল এবং সামস্ততান্ত্রিক শোষণে দারিদ্র ও' খণের জু 
ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়িল। কৃষিকর্ম ও পুরাতন কুটিরশিল্প হইতে বিচ্যুত ক্রমবর্ধমান জন 
সংখ্যার ছারা শিল্পেব উপযোগী শ্রমিক শ্রেণীর কৃষ্টি হইল বটে, তবে শিল্প বিকাশের অভাণ 
ইহারা পুনরায় কৃষিতে আশ্রয় লইল। ফলে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচ্ছন্ন কর্মহীনত৷ ও স্ব্লনিযুদি 
দেখা দিল। কৃষির মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার স্তর অত্যন্ত অবনত থাকিয়া দেশে শিল্পজা' 
পণ্যের চাহিদাকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিল। পণ্যসামগ্রীর মোট চাহিদ। সীমাবদ্ধ থাকা 
আভ্যন্তরীণ বাজারের গণ্তী পংকীর্ণ থাকিয়া গেল। ইহার ফলে দেশে যথেষ্ট পরিমা; 
কলকারখানা স্থাপনে উৎসাহ স্ষ্টি ও দেশীয় শিল্প-উদ্যোক্তার উৎপত্তি হইল না। 

চতুর্থত, এসকল দেশে দেশীষ শিল্প প্রচেষ্টা গড়িয়া উঠিল না, কিন্তু শাসক-দেশের প্রয়োজ, 
প্রধানত খনি শিল্প ও বাগিচাশিল্প বিস্তার লাভ করিল। কীচামাল সংগ্রহ ও নিজেদের দেশজা' 
আমদানি পণ্য বিক্রঘের জন্য প্লারাধীন দেশে ইহার! রেলপথ প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা যাতায়া' 
ব্যবস্থা উল্নুতি করিল। কিন্তু বিদেশ পু'জির ছারা যে অল্প পরিমাণ শিল্পবিশ্তার ঘটিল তাহা 
দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইল না। কারণ উহার মুনাফা, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত সম্পূর্ণই বিদেশে চলিয়া যাইভ 
এইরূপে উঁপনিবেশিক দেশের সম্পদ ও শ্রমশক্তির দ্বার! উৎপন্ন উদ্ত্ত শাসক দেশের. পুজিগঠ 
বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ইহাই ঁ পনিবেশিক শাসনের মূল চরিত্র । 

পঞ্চমত, দেশে আধুনিক শিল্পপ্রসারের পথ রুদ্ধ হওযাষ, উহার সহিত আধুনিক ব্যাক্ক-ব্যব্ধ 
ও টাকার বাজাবের বিকাশ পল্গু হুম! রহিল। 

পা. সামাজিক কারণ (5০181 চ৪০০:৪) : ভারতের পুরাতন সামস্ততান্ত্রিক সমাজে 
ভগ্লাবশেষস্ব্ূপ একান্নবর্তা পরিবার প্রথা, বর্ণভে্দ প্রথা, ধর্মপ্রভাবের আতিশব্য, সণ্গি 
উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রাচীন নিয়ম, ব্যাপকভাবে সমাজে বিভিন্ন মধ্যত্বত্বতোগীদের অবস্থ 
গ্রভৃতি দেশের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সঞ্চয় বৃদ্ধিতে বাধ! দিয়াছে একান্বর্তী পর্ধিরায়: 
বর্ণভেদ প্রথা দেশে শ্রমের সচলতা ও শ্রমবিভাগের প্রসারের পথ রুদ্ধ করিয়া রখিয়াছে। ধর 
প্রভাব বৈষয়িক কার্ধাবলীকে হীন মনে করিতে শিক্ষা! দিয়াছে। বর্ণভেদ প্রথা জরমের মর্যামী 
স্বীকৃতি দেয় নাই। সংকীর্ণ ধর্ম প্রভাবে সমুদ্রধাত্রাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখিহার ফলে দেখে 
বাণিজ্যের পথ সংকুচিত হইয়া গিয়াছে । কমবেশি পরিমাণে এই জাতীয় পুরাতন সমাজ সংগঠ্ 
সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টি স্বল্লো্তদেশের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক দ্র জ্ত দায়ী ।. 

বর্তমানে একের পর এক ওপনিবেশিক দেশে পরশাসন্র অবসান হখন জাতিসত্তা 
খাটতেছে, তখন স্বভাবতই এই সকল নবীন অুচ তথাকথিত খল্পোঙ্গত জাতিগুলিব 
জাতীয় র্থনীতিক উদযযদর প্রপ্ন সর্ধাধিক শয়ন লাশ কহিগাছে। পাশ্যান্ দেশখলি। 
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সা চালিত হয়। যে দেশ যত উদ্নত উহার শতিহ্ খাগহানেক। খারনণি 
তস্ত | 

অতএব এক কথায় অর্থনীতিক স্বাল্লোনয়ন বলিতে শিল্পায়নের অভাব ও মাথাপছ আয়ের, 

স্পতাকে বুঝায়। 
দক্ষিণ আমেরিকার দেশসূমৃহ, আফ্রিকার নবন্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি এবং ভারতসহ নিকট- 

প্রাচ্য হইতে আরম্ভ করিয়া দুরপ্রাচ্যের অন্তর্গত এশিয়ার বিভিন্ন রাষট্রগুলি শ্বল্পোননত ছুনিয়ার 
অংশ। শ্বন্প আম্নবিশিষ্ট, দারিদ্রের পক্ষে নিমজ্জিত, কৃষিনির্ভর, কর্মহীনত ও অনাহারে ক্রি, 
রোগজীর্ণ, পরিবর্তনহীন অর্থনীতিক স্তরে আবদ্ধ এই সকল দেশের অভিশপ্ত জনজীবনের 
হুর্ভাগ্যের সহিত আমরা জন্মাবধি এতই পরিচিত যে উহা আর বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা! রাখে 
না। গত একশত বা দেড়শত বৎসরে পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে ষে অবিশ্বাস্ত অগ্রগতি 
ঘটিদ্বাছে, এই সকল দেশের জনজীবনে তাহার সামান্যই প্রতিফলিত হইয়াছে । বর্তমানে এই 
সকল দেশগুলি অর্থনীতিক উন্নয়নের চেষ্টায নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের বিকাশমান দেশ 
(1)৩৮০107)706176 0010065) বল। হয় । 

স্বল্মোন্তির কারণ 
০১082:3 0 17070) 1,072. 

শ্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পারে ভাবতসহ এই সকল দেশগুলিব ললোকসতির সক্ব্এ কি? 
পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির উন্নতি ও ভারতসহ অন্ঠান্য অনুন্নত দেশগুলিব অনুম্নতি বা স্ল্লোম্নতির 
কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে মধ্যযুগের অবসানে, সামন্ততাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থা (£50081187) ) 
ভাঙিয়া গিয়া বর্তমান ধনতাস্ত্রিক উন্নয়নে তিনটি উপাদান স্থ্টি হইয়াছিল। যথা--১. জমি 
হইতে উৎসাছিত, শিল্পে নিয়োগেব উপযুক্ত বিরাট কৃষকমঞ্জুর শ্রেণী। ২. ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় 
নগর ব্য ও বণিক এবং কারিগর শ্রেণীর উত্তব এবং স্ুদৃবপ্রসারী সম্ভাবনাময় শ্রমবিভাগের 
গ্রচলন। ৩. নৃতন একশ্রেণীর বণিক ও বিত্তশালী কৃষকের হন্তে অবিশ্বাস্য পরিমাণে পুঙ্জির 
সংগ্রহ। কিন্তু ষে পথে ইয়োবোপের দেশসমূহে ধনতাস্ত্রিক উন্নয়নে বিকাশ ঘটিল, ভারতসহ 
অন্তান্ত হথল্লোরত দেশসমূহে তাহা সম্ভব হয় নাই। ইহার ল্য নিয়লিখিত বিষয়গুলি দায়ী । 

ক. রাজনীতিক কারণ (১০16০91 £906915) ; যন্ত্রশিল্লেব দ্রতপ্রসাবের জন্য দুইটি 
বিষয়ের ওয়োজন। একটি কীচামালের স্থুনিশ্চিত যোগান এবং অপরটি বাজারের সম্ভাবনা । 
শিল্পভিত্তিক পশ্চিমী দেশগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার স্থবিস্তৃত অঞ্চলে এই ছুইটির সীমাহীন 
সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়া ইহাদের বিভিন্ন অংশে নিজ নিজ অধিকার বিস্তার করে। ওঁপনিবেশিব 
শাসনব্যবস্থা হইয়া ভারত ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশসমূহের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুত 
করিয়া দেয়। +শাসকদেশের অর্থনীতিক-রাজনীতিক প্রয়োজন পরাধীন দেশের সমগ্র অর্থনীতিব 

'খ্বাবস্থার বিকৃতি ঘটায়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, শাসিত দেশের শিল্পায়নে প্রতিবন্ধকত। স্ 
কবে। সারতে পুরাতন উন্নতিশীল কুটির শিল্পসমূহের ধ্বংস ও কৃষিকে বিদেশী শিল্পের প্রয়োজনী! 
পীটামালের উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত করার পশ্চাতে ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হৃৎ 
প্রীসারিত ছিল। 
, গা. অর্থনীতিক কারণ (.০০:1০2515 156601:5) 2 প্রথমত, ইয়োরোপে সামস্ততাঙ্তরিং 

যে স্বাভাবিক পরিণতি ঘটিয়াছিল, ভারত ও অন্তান্ত পনিবেশিক দেশের স্বাপ্ধাবিব 
গথ কু হুওয়ায় তাহা সন্ধব হুইল না। উপরদ্ধ হিদেনী খান এই সফল স্থানে নিজেদে 
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সমহদরাহায়' আশায় নৃতন সাম্থাশ্েণী ছি করিল। ভারতে লর্ড কনগিয়ালিশের প্রবর্তিত 
চিরস্থায়ী জহিবারী প্রথা তাহার দৃষ্টান্ত । 

দ্বিতীয়ত, শিয্পসমৃদ্ধির প্রাথমিক প্রয়োজন পুজি । অর্থনীতিক কার্ধাবগীর হারা উদ 
সৃষ্টি করিয়া, উহা সঞ্চয়ের দ্বারা পুঁজি গঠিত হইতে পারে। কিন্তু ভারতের কৃষ্কগণ হে 
উদ্ত্ব স্থষ্টি করিত তাহা জমিদার ও সামন্ত প্রভুগণ শোষণ করিয়া নিজেদের ভোগবিলাসে ব্যয় 
করিত। ফলে কৃষিকার্ধ দেশের প্রধান অর্থনীতিক কর্ম থাকিয়া গে বটে, কিন্ত দেশে পুঁজি 
গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ধত্ত (84703) স্থানটি করিতে সক্ষম হইল না। দেশীয় যন্ত্রশি 
বিকশিত না হইবার ইহাই প্রধান কারণ। 

তৃতীয়ত, জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে দেশে জমির উপর চাঁপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্ষকগণে; 
মাথাপিছু জমির পরিমাণ হ্রাস পাইতে লাগিল এবং সামস্ততান্ত্রিক শোষণে দারিত্র ও" খণের জ্ 
ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়িল। কৃষিকর্ম ও পুরাতন কুটিরশিল্প হইতে বিচ্যুত ক্রমবর্ধমান জদ 
সংখ্যার ছারা শিল্পেব উপযোগী শ্রমিক শ্রেণীর হ্য্টি হইল বটে, তবে শিল্প বিকাশের অভাে 

ইহাঁরা পুনরায় কৃষিতে আশ্রয় লইল। লে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা৷ ও স্বপ্পনিষুতি 
দেখ। দিল। কৃষির মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার স্তর অত্যন্ত অবনত থাকিয়া দেশে শিল্পা 
পণ্যের চাহিদাকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিল। পণ্যসামগ্রীর মোট চাহিদা সীমাবন্ধ থাকা 
আভ্যন্তরীণ বাজারের গণ্ডী সংকীর্ণ থাকিয়া গেল। ইহার ফলে দেশে যথেষ্ট পরিমা 
কলকারখানা স্থাপনে উৎসাহ স্টি ও দেশীয় শিল্প-উদ্যোক্তার উৎপত্তি হইল না। 

চতুর্থত, এ সকল দেশে দেশীয় শিল্প প্রচেষ্টা গড়িঘ! উঠিল না, কিন্তু শীসক-দেশের প্রয়োজ 
প্রধানত খনি শিল্প ও বাগিচাশিল্প বিস্তার লাভ করিল। কাঁচামাল সংগ্রহ ও নিজেদের দেশজ 
আমদানি পণ্য বিক্রযের জন্য পরাধীন দেশে ইহারা রেলপথ প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা ষাতায়াং 
ব্যস্থার উন্নতি করিল। কিন্তু বিদেশ গুঁজিব দ্বারা যে অল্প পরিমাণ শিল্পবিস্তার ঘটিল তাহা 
দেশেব সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইল না। কারণ উহার মুনাফা, অর্থাৎ উদ্ৃত্ব সম্পূর্ণই বিদেশে চলিয়া যাইত 
এইরূপে গপনিবেশিক দেশের সম্পদ ও শ্রমশক্তির দ্বারা উৎপন্ন উদ্ত্ত শাসক দেশের 'পু'জিগঠ 
বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ইহাই উপনিবেশিক শাসনের মূল চরিত্র । 

পঞ্চমত, দেশে আধুনিক শিল্পপ্রনারেব পথ কদ্ধ হওয়ায়, উহার সহিত আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবদ 
ও টাকার বাজারের বিকাশ পু হইয়। রহিল। 

পা সামাজিক কারণ (5০০91 চ০০৫০:৪) £ ভারতের পুরাতন সামস্ততান্ত্রিক সমাথে 

ভগ্নাবশেষস্ববূপ একান্পবর্তা পরিবার প্রথা, বর্ণভেদ্ প্রথা, ধর্মপ্রভাবের আতিশব্য, সম্পন্ধি 
উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রাচীন নিয়ম, ব্যাপকভাবে সমাজে বিভিন্ন মধ্যত্বত্বভোগীদের অবস্থা 
প্রভৃতি দেশের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সঞ্চয় বৃদ্ধিতে বাধা দিয়াছে। একান্নবর্তী পরিবাস্ত 
বর্ণছেদ এথ| দেশে শ্রমের সচলত৷ ও শ্রমবিভাগের প্রসারের পথ রুদ্ধ করিয়া রথিয়াছে। 
গ্রভাব বৈষয়িক কার্ধাবলীকে হীন মনে ৬ বর্ণভেদ প্রথা শ্রমের মধাছাঃ 
্বীকৃতি দেয় নাই। সংকীর্ণ ধমপ্রভাবে সমুদ্র্যাত্রাকে বির্বপ দৃষ্টিতে দেখিবার“ফলে দে 
বাণিজ্যের পথ সংকুচিত হুইয়। গিয়াছে। ২ সপিএউউপ্পলে+ 
সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিতলী দ্বল্লো্নতদেশের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক ক্রির অন্ত দায়ী ₹ 

বর্তমানে একের পর এক ওঁপনিবেশিক দেশে পরশাসনের অবসানে যখন জাতিসাি দর্ঘ 
উল পট সিপ মদ আচ সানি খাযোনও আগার নী 
জাতীয় অর্থনীতিক উন্নয়দের, কী সর্জাথিজ উস করিতে £ পারা 1818 



উনের পথে এক হইতে দেড় শতাবী' শরম করিস! বান উঠ? . 
শা "করিয়াছে, তাহা অত্যপ্পকালের মধ্যে কি করিয়া! অতিক্রম করা যায়, তাহাই 
'বায়োইত দেশগুলির সম্মুখে জলস্ত সমন্যাবিশেষ। আধুনিক অর্থশীতিক সাহিত্যে উন্নয়ন ও 
সিল্লোজদন সন্ধে বুল আলোচনার ইহাই কারণ। 

গু ৭৯ ০নী 0৪ 020050105৬7. 024 ৃ 

স্বল্পোন্নত দেশের সর্বপ্রধান সমস্যা তীব্র ও ব্যাপক দারিদ্র। দারিদ্রের কারণ হইতেছে 
বয় আয় অর্থাৎ স্বল্প উৎপাদনক্ষমতা। উৎপাদিত সম্পদ বা অজিত আমন এতই অল্প যে, তাহার 
প্রায় সমব্তই বর্তমান অভাব দূর করিতে নিঃশেষ হইয়া যায়। উদ্বৃত্ত প্রায় কিছুই থাকে না। 
ৃতরাং স্বল্প অয়ের দরুন দেশেব সামগ্রিক সঞ্ষষের ক্ষমতা ও হার অত্যন্ত অল্প। সঞ্চয় সামান্য 
বলিয়! পুঁজিগঠনের হারও নগণ্য । অর্থাৎ স্বল্প আরের ফলে সঞ্চয় স্বল্প, এবং সঞ্চয় স্বল্প হইবার 
ফলে পুঁজিগঠন নগণ্য | 

পুঁজিগঠন নগণ্য হইলে উৎপাদনে ব্যবহার করিবাব জন্য উপযুক্ত পুঁজিদ্রব্যের অভাব হয 
স্কৃতরাং নগণ্য পুজিত্রব্যের দ্বারাই উৎপাদনকার্ধ পরিচালিক্ত হয়। ভারতের কৃষিকার্ধে ব্যবহৃত 
প্রাচীন যন্ত্রপাতি ইহার দৃষ্টাস্ত। স্বল্প পরিমাণ পুঁজির দ্বারা উৎপাদনকার্য পরিচালনা করিলে 
উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণও স্বল্প হয়। স্থৃতরাং পুঁজিগঠন নগণ্য বলিয়া! ভারতবাসিগণের আয়ৎ 
বন অতএব, আধের স্বল্পতার দরুন সঞ্চয়ের অভাব, সঞ্চয়ের অভাবেব দরুন পুঁজিগঠনে। 
অভাব ও পুঁজিগঠনের অভাবে স্বল্প আঘ-_এইরূপে ভারতের জনজীবনের চিরন্তন দারিও 
আপনাকে আপনি বজায রাখিতেছে। ইহাই দারিদ্রের পাপচক্র। এই পাপচক্রের কে্দুস্থদে 
রহিয়াছে পুঁজিগঠনের অভাব। ইহাই দেশের স্বল্লোন্নতি ব। অশুম্নতির মূল কারণ । “টি 

অনেকের মনে হইতে পারে ষে; উন্নত দেশগুলির তুলনায় স্বক্পেন্নত দেশগুলিতে প্রাকৃতিব 
সম্পদের অভাব ও জনসংখ্যার আধিক্যই স্বল্লোন্নতির মূল কারণ। কিন্তু এই ধারণা চূড়াস্ত সত 
বলি! গ্রহণ করা যায় না। কারণ প্রকৃতি ইচ্ছাপূর্বক কতকগুলি'দেশকে প্রাকৃতিক সম্পদে 
সমৃদ্ধ ও অপর কতকগুপি দেশকে রিক্ত করিয়াছে, ইহা কষ্টকল্পনামাত্র । প্রকৃতপক্ষে কোন 
দ্নেশেই প্রাকৃতিক সম্পদের কোন চিরনির্দিষ্ট ভাগাব নাই। মাহুষের সম্মুখে গ্রকৃতির অঞ্ষুরত 
সন্ভাবনাময় সম্পদের ভাও।ব পড়িয়া রহিয়াছে । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে উহা! জা 
করিয়া, এ সম্তাব্য সম্পদকে বাস্তব সম্পদে পরিণত করিতে হয়। সুতরাং কোন্ দেশ কখন 
পী্াটা পরিমাণে প্রকুতির ভাগু!র হইতে সম্পদ আহরণ করিতে পারিবে তাহা নির্ভর করে উহা 
বিজ্ঞান ও পরুক্চিবিষ্ঠার উন্নতির উপর। স্ববল্লোল্লত দেশ পুিগঠনের অভাবে উহার প্রাকৃতিক 
মানবিক সম্পদকে হয় মোটেই ব্যবহার করিতে পারে না, নয়তো উহার অপব্যবহার কি'ব 
টুনি ব্যবহার করে। 
1 সুতরাং পু'জিগঠনের স্বর্পতা 9 অক্ষমতার দরুন প্রার্কতিক ও মানবিক সম্পদের অব্যবহার 

ব| অপব্যবহারই ভারতের স্বল্লোন্নতির বা দারিদ্রের মূল সমন্তা। 

উরনযান কাহাকে বলে ? 
য় 7৪00 াগজের ৪ 

সর্বব্যা্টী ঘাগ্জিকের নিশ্পেষণ হইতে মুক্তি এবং উন্নতি ভারতসহ ,সকল ওপনিবেপিহ 
পাস নেশেরই আন প্রধান লক্ষ্য ধ অর্থনীকিক উরনয়ন বলিতে কি নুকায়, "তার 

ক রি 



. ০11 সহজভাবে বলা! ঘায় ফে, যে প্রতধিগায দীক্ককাল ধরিয়া একটি অর্থনীতির 
 অন্াৎ, দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তাহাই অর্থনীতিক উইয়ন'।১ ্তরাং 
অর্থনীতিক উন্নয়ন বলিতে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া! বুঝায়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রকৃত জাতীয় 
আমনের ক্রমবৃদ্ধি ঘটে । এই প্রক্রিয়া কথার্টিব দ্বারা কতকগুলি শক্তির (107098) ক্রিয়া 

বুঝায়। এইসকল শক্তিগুলি একটি স্থুদীর্ঘকাল ধবিয়! ক্রিয়াশীল থাকে এবং উহার ফলে 
কতকগুলি অর্থনীতিক কার্ষে ও ক্ষেত্রে, অর্থনীতিব গঠনে, বিবিধ পবিবর্তন সৃষ্টি হয়। এই সকল 
বিবিধ পরিবর্তনেব সামগ্রিক শেষ ফল হইতেছে গ্ররুত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি। হৃতবাং মনে 
রাখিতে হইবে যে, অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রকৃত জাতীয় আযবৃদ্ধিব একটি দীর্ঘকালপ্রসারী প্রত্রিয় । 

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ফলে_-১. উপাদান যোগানে ক্ষেত্রসমূহে এবং, ২. উৎপন্ন পণ্যের চাহিদার 
গঠনে পরিবর্তন ঘটে 

১. উপাদান যোগানের ক্ষেত্র ঃ ক. নৃতন নৃতন সম্পদেব আবিষ্কাব ঘটে। 
খ. পুঁভিগঠনেব হাব বৃদ্ধি পায। গা. জনসংখ্যাব পবিবর্তন ঘটে। ঘ. নৃতন ও উন্নততর 
উৎ্পাদ্বন কৌশল প্রচলিত হয়। উঁ. কাবিগবীদক্ষত। বৃদ্ধি পা । এবং, চ. নানাবিধ প্রতিষ্ঠান 
ও সংগঠনগত পবিবর্তন সাধিত হয়। 

২. উৎপক্ন-পণ্যের চাহিদার গঠনে ঃ ক. পণ্যে চাহিদাকাবী যাহাবা, সেই জন- 
সংখ্যাব মোট পবিমাণ ও উহাতে বিভিন্ন বসেব জন্সমষ্টিব অন্ুপাঁতেব পবিবর্তন ঘটে । ইহাতে 
বিভিন্ন পণ্যেব চাহিদাব প্রকৃতিতে পবিবর্তন ঘটে । খ. আয়েব স্ুব ও বণ্টনে পরিবর্তন ঘটে । 
ইহাতে ক্রয-ক্ষমত ও কার্ধকব চাহিদার পবিবর্তন দেখ দেয়। গ্ৰ. ক্রেতাগণেব রুচির পবিবর্তন 
ঘটে। এবং ঘ. বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগত পবিবর্তন দেখ। দেয়। 

এই সৃকল ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিতে গভীব পবিবর্তনেব সামগ্রিক ফল হিসাবে চাহিদাব প্রসার, 
বাজাবেব সম্প্রসারণ ও উপাদানসমূহেৰ অধিকতব ব্যবহাব ছ্বাবা মোট জাতীয় উৎপাদন 
বা জাতীয় আয় বুদ্ধি পাইতে থাকে এবং উত্তবোত্বব দেশবাসীব ভীবনযাজাব মানেব উন্নয়ন ও 
অর্থনীতিক বিকাশ ঘটে | , 

অর্থনীতি উন্নয়নের তত্ব 
পুশ) শা] 02100070740 1071957770৮ 1151 

অনুন্নত বা স্বল্লোমত দেশেব স্বল্প পুঁজি, স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা, স্বল্প আয়, হয ক্রয়ক্ষমত। 
ও ক্বল্প সঞ্চয়ের অর্থনীতিক পাপচক্র ভগ কবিতে না! পাবিলে উহাদেব উন্নষন সম্ভব নহে। 
পুঁজির স্বল্লতাব জন্য বিনিযোগ কম বলিয়া! এসকল দেশে মানবিক ও গ্রার্কৃতিক সম্পদেব উপযুক্ত 
ব্যবহার ঘটিতেছে না। বিনিয়োগে অভাবে কর্মহীন্তা গ্রবল। যাহাদেব কর্ধস-স্থান আঙে 
উপযুক্ত পুঁজিব অভাবে তাহাদেষও উৎপাদনশীলতা এবং আয় কম। আয় কম হওযায 
ক্রয়শক্তি অল্প। ব্রয়শক্তি অল্প হওয়ায় কার্ধকব চাহিদ। কম। স্তবাং দেশের মধ্যে পণ্যজধ্যের 
বাজাব সংকীর্ণ। পণ্যেব ঝজ;র সংকীর্ণ বলিয়া! উৎপাদনেব বাজার এবং বাবঁবহারও গণভীবদ্ধ 
এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকার হইল পুঁজিগঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি। বিনিমোগ বৃদ্ধিব গার 
একমাত্র অর্থনীত্িক পাপচক্র ভেদ কর! সম্ভব | 
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গ্ৰ 

কিন্ত ইজন্তডতাবে হুহী একটি ক্ষেছে "বিনিঘ্োগ বৃদ্ধির ছার! ৃ 
করা৷ স্বাইিবে না। ছুই একটি শিল্প প্রতিষ্ঠা বা সম্প্রসারণের হারা পাপচক্র পাপ হরা পরার 
মছে। কারণ এক্সপ বিচ্ছিন্নভাবে বিনিস্কোগ প্রচেষ্টা অধিকদুর অগ্রসর হইতে পারে না। 
চা্সিদিকে বাজার সংকীর্ণ বলিয়! নূতন ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ সম্ভব নহে। একটি 
ধা ুইটি ক্ষেত্রে অধিক পবিমাণে বিনিয়োগ করিলে উহাতে যে পরিমাণ পণ্যার্দি উৎপন্ন হুইবে 
তাহা ক্রয়েব জন্য উপযুক্ত ক্রেতা পাওয়া যাইবে না । কাবণ প্রা সকল লোকেবই আম অতি 
অল্প। অতএব এঁ নৃতন শিল্প অবশেষে পুনরায় সংকুচিত হইতে বাধ্য। স্থতরাং পাপচক্র 
ভয় করিবার একমাত্র পথ হইতেছে একসঙ্গে অর্থনীতিব বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও স্থচিস্তিত 
পথে বিনিঘোগ বুদ্ধি কবা!। অর্থাৎ পবিকল্পিতরূপে বিনিয়োগ কবা। উন্নয়নমূলক অর্থনীতিক 
পরিকল্পনা গ্রহণ কবা। এইরূপ অর্থনীতিক পবিকল্পনাব মূলকথা হইল, দীর্ঘকাল ধবিয়া নির্ধারিত 
হারে ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধিব ব্যবস্থা কবা। সকল অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পরিকৃল্পিত পদ্থায়, 
"কই সঙ্গে বিনিয়োগ ঘটিতে থাকিলে, সর্বত্রই যেমন উৎপাদনেব মানবিক ও প্রাকৃতিক উপাদান- 
গুলি নিয়োজিত ও ব্যবহৃত হইতে থাকিবে, তেমনি সর্বত্রই নিযুক্ত জনশক্তিব আয় ও ক্রুয়শক্তি 
বৃদ্ধির ফলে পণ্যেব মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে । ইহাতে পণ্যের সংকীর্ণ বাজার ক্রমে প্রস|বিত 
'ছইতে থাকিবে এবং তাহাব সঙ্গে সঙ্গে উপাদানগুলিৰ চাহিদা, নিযোগ ও ব্যবহীব বৃদ্ধি পাইতে 
খাকিবে। উৎপাদনশীলতা ও জাতী আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । পাপচক্র ধীরে ধীবে 
জবলুপ্ত হইবে এবং দেশ অবশেষে স্বপ্নংনির্ভব অর্থনীতিক উন্নষনেব স্তবে উন্নীত হইবে। অতএব 
ফ্রড অর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে দুইটি বিষষ প্রযোজন--১. ক্রমাগত বিনিযোগ বৃদ্ধি; এবং 
২, অর্থনীতিক পবিকল্পনা। 

বিনিয়োগ ও সঞ্চয় 
»729 রা 510 38105 

বিনিয়োগ কথাটি নান! অর্থে নানান ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইলেও, ইহাৰ মূল অর্থ হইল, সম্পদকে 
বর্তমান কালে সবাসবি ভোগেব পরিবর্তে আবও সম্পদ উৎপাদনের জন্য ব্যবহাব কবা। ইহাতে 
স্ভবিস্তুতে ভোগেব জন্য বেশি সম্পদ হৃটি হইতে পাবে। বর্তমানকালে যে সম্পদ উৎপন্ন 
হইতেছে, তাহাব সমস্তই বর্তমানে ভোগ কবিয়! নিঃশেষিত কবিলে, ভবিষ্বতে আব উৎপাদনের 
উপকরণ থাকিবে না। সেজন্য, বর্তমান উৎপাদন হইতে একটি অংশ সঞ্চয় কবিতে হইবে। 
উহ্! সবিস্যতে আরও সম্পদ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইবে। 

এবৎসরে উৎপন্ন সম্পদে যে অংশটুকু সঞ্চিত হইল তাহার বিনিয়োগ ভবিস্ততে উৎপাদনের 
্ অপরিহার্। যে সকল যন্ত্রপাতি, কলকবজ! প্রভৃতি উৎপাদনের উপায় উৎপাদন কার্ধে 
রত হইতেছে, ধীরে ধীবে উহাদেব কর্মক্ষমতা কমিতেছে। পুরাতন যন্ত্রপাতি বা পুঁজি 
জব্যের এই ক্ষতিপুরপে জন্ত প্রতি বসরই সমপরিমাণ নৃতন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। 
গাজপ বিনিয়োগের দরুণ দেশের মোট পুঁজির বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা অস্কু্ন থাকে। কিন্ত 
বুয়ার ততটুকু বিনিয়োগ দেশের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে, অনুন্নত দেশের উন্নয়নের 

. দ্বিক হইতে তো৷ নহেই। এ সকল দেশে যাহাতে দিনের পর দিন, বৎসরের পর 
উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি পাইতে পারে, সেজন্য অতি উচ্চহারে প্রতি বৎসর বিনিয়োগ 

৷ তবেই ব্থসরের পর বৎসর দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ও. মোট উৎপাদন 
গারপে বৃদ্ধি পাইতে পারে |. দেশে বিনিয়োগ বছর হার হত বেপি তইরে অর্থনীতিক 

যানের গতি ততই ক্রুততর হইবে । 
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যে কোন দেশে অর্থনীতিক উন্নয়নে জন্য নিয়লিখিত কতকগুলি বিষয়ের অবস্থিতি 
প্রয়োজন । 

১, দেশজ শক্তিসমূহ (11001509008 [0:6৪ ) ই বৈষয়িক সমৃদ্ধিব মাধ্যমে অর্থ- 

নীতিক উন্নয়নেব মৌল ইচ্ছা এবং উদ্ঘোগ দেশের জনসাঁধারণেব মধ্য হইতেই উদ্ভূত হওয়া 
প্রয়োজন। কাবণ দেশের জনসাধারণের মধ্যে উন্নতির জন্য তীব্র আকাজ্ষা, উহার জন্য সকল 
প্রকাব ত্যাগ স্বীকাব ও শ্রমে স্বীকৃতি, এবং পবিবর্তন গ্রহণে আগ্রহ না দেখা দিলে, শুধুমা্ত 
বাহির হইতে চেষ্ট। দ্বার অথবা উপৰ হইতে উন্নয়ন প্রচেষ্ট! চাপাইয়! দিলে তাহা কখনই 
হইতে পাবে না। ৃ 

২. বাজারের অসম্পুর্ণভার অপসারণ (2.69055] ০0£ 71197066 [7009- 
2০660179 ) 8 স্বল্পোন্নত দেশে পণ্য ও উপাদানেব চাহিদা, যোগান, ব্যবহার ও বন্টনে 
এরূপ কতকগুলি অসংগতি ও অসম্পূর্ণত৷ দেখা যায়, যাহ! অর্থনীতিক উন্নয়নের পথে বাধা স্া্ট 
কবে। ইহাদেব অপসাঁবণ না কবিলে উন্নঘনেব জন্য অর্থনীতিক কার্যকলাপের সম্প্রসারণ সম্ভব 
হযনা। এই কারণে বাজাবসংক্রাস্ত সংবাদাদি সংগ্রহ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উৎপাদন ক্ষেত্রে 
একচেটিয়া কতৃত্ব হাঁস, পুঁজিব বাজাবেব সম্প্রসাবণ, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পেব প্রয়োজনীয় 
সবববাহ ইত্যাদিব জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। 

উপবোক্ত উপায়গুলিব ঘ্বাবা বাজারেব অসংগতি যতই অপসাবিত হইবে ততই দেশেব 
সম্পদসমূহেব সুষ্ঠু ব্যবহাব সম্ভব হইবে । 

৩. পু'জিগঠন (08710 70177786101) )2 ্যল্লোন্নতিব পাঁপচক্র ভাডিবাব পথ 

একমাত্র পুঁজিগঠনেব মধ্যেই নিহিত। পুজ্িগঠনেব তিনটি স্তব আছে। প্রথম স্তবে প্রয়োজন 
যথেষ্ট সঞ্চয়েব স্থষ্টি। দ্বিতীয শুবে প্রয়োজন ব্যাস্ক প্রভৃতি অর্থলগ্লীকাবী প্রতিষ্ঠান কতৃক এ 
সঞ্চয় সংগ্রহ করিযা৷ উহা ব্যবহীবেব জন্য বিনিয়োগকারিগণেব নিকট উপস্থিত কবান। * তৃতীয় 
স্তরে প্রয়োজন হইল বিনিয়োগকাবিগণ কর্তৃক এ সঞ্চিত ও সংগৃহীত অর্থ খণগ্রহণ ছাবা ভ্রব্য- 
পুঁজিতে বূপান্তবিত কবণ, অর্থাৎ ( বিনিষোগ )। 

৪. প্রযুক্তিবিস্। ও শিল্পকৌশলের উল্লতি (7050050198108] ৪:0৫ 

[5০171010891 106$61001261165 ) ত্বল্লোন্নত দেশে শ্ধু আধিক পুঁজি সষ্টি হইলেই যে 

উন্নয়ন ঘটিবে এমন কোন কথা নাই। কাবণ, এই সকল দেশে কতকগুলি বাধাব দরুন সঞ্চিত 
আর্থিক পুঁজি ফলপ্রদভাবে বিনিয়োগ কবা অস্থবিধা৷ দেখা দেয়। এই বাধাগুলি হইতেছে, 
প্রযুক্কিবিষ্ঠার অভাব, কারিগবী দক্ষতার অভাব, অমেব ভৌগোলিক সচলতার অভাব, ব্যবস্থাপনা 
ও তদাব্ক-সংক্রাস্ত জান এবং শিল্পকৌশলেব অভাব । এইগুলি বিনিয়োগের সহায়ক উপাদান 
বলিয়া পুঁজি গঠনের ব্যবস্থ! অবলগ্থনেব সঙ্গে সঙ্গে ইহাদেব উননতিব ব্যবস্থাও গ্রহণ করা আবশ্তক 

৫, দৃ্টিভজী ও প্রতিষ্ঠানগত পরিবত্ন (৪1965 800. [15800 002] 

0580865 ) শুধু অর্থনীতিক কারণই নহে, জনসাধারণের রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মী 
মনোভাব ত্বারাও ঘেশে পুঁজির বিনিয়োগ ও উন্নয়নের গভিপ্রকৃতি বিশেষরূপে প্রস্কাবিত হহীয 
থাকে। দেশের মনন্তাত্বিক ও সমাজতাত্বিক প্রেধণা! ( [০৮:58:০7 ) অর্থনীতিক উপাদানে 
মতই উন্নয়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ । পুরাতন অর্থনীতি কাঠাযোর পরিব্র্তন যেমন প্রন 
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তেমনি বর্ণভেদ প্রথা, একান্নবর্তী পধিবার প্রথা, পুরাতন শিক্ষা-দীক্ষা ও ধায় দিও কিং 
সংক্রান্ত সামাজিক কাঠামো ও মনৌভাবেব পবিবর্তনও উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য । 

৬. উদ্ধোগ (55115 ) 3 স্বল্পোন্নত দেশেব উন্নযন কার্ধে উদ্যোগেব ভূমিক। 
কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। পশ্চিমী অগ্রসব দেশসমূহে উন্নঘনেব প্রাথমিক যুগে ব্যক্তিগত উদ্চোগই 
উন্নষনের দায়িত্ব পালন কবিয়াছে। কিন্তু ব্বল্লোন্নত বা অনুন্নত দেশে বর্তমানকালে নানাবিধ 
এঁতিহাসিক ও অর্থনীতিক কাবণে ব্যক্তিগত উদ্োগেব পাশাপাশি রাস্ত্রীয উদ্যোগে 
প্রয়োজনীযতা দেখ! দিযাহে। সংখ্যা ও সামর্থ্যে অর্থাৎ, পবিমাণ ও গুণগত দিক দিয়া দেশীয় 
ব্যক্তিগত উদ্যোগ এই সকল দেশে দুর্বল। উন্নয়নের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় সামাজিক পুঁজি, যথা 
যোগাযোগ ও যাতাষাত ব্যবস্থার উন্নয়ন, পবিবহণেব উন্নত ব্যবস্থা, শক্তি উৎপাদন ও সববরাহ, 
বন্দর ও পোতীশ্রষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিব জন্য বিপুল অর্থ বিনিষোগ, স্বল্পোন্নত দেশেব ব্যক্তিগত 
উদ্যোগেব আঘত্তেব বাহিবে। এইজন্ত বাস্্রীয উদ্যোগকেই এই সকল ক্ষেত্রে অগ্রসব হইতে হয়। 
ইহা ছাডা, ভাবী ও বুনিযাদী শিল্পে জন্য প্রযোঁজনীয় বিবাট পবিমাণ পুজিব চাহিদা মিটানো! 
ব্যক্তিগত উদ্যোগেব পক্ষে কঠিন। এই কাবণেই খ্র্লোন্নত দেশে উন্নযনমূলক কার্ধে ব্যক্তিগত 
ও বাসী, উভয প্রকাব উদ্যোগেব প্রয়োজনীযতা বহিযাছে। 

অর্থনীতিক্র উন্নযনের প্রতিবন্ধকসমূহ 
03978017709 0 0001 07470 7)5৮77 1,024" 

অর্থনীতিক উন্নয়নেব পথে স্বল্পোন্নত দেশকে যে সকল দুস্তর বাধাব সন্মুখীন হইতে হয় 
উহাদ্দেব আমব! তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত কবিতে পাবি £ 

১. বাজাবের অসংগতি ব৷ অসম্পূর্ণত (1708%71006 11710019001091)8 ) | 

২, অর্থনীতিব পাপচক্রয়মূহ ( ৮1010113 017:0169 )| 

৩, আস্তর্জাতিক শক্তিসমূহ (:6%6০97112] 1076৭ )। 

১ বাজারের অসংগতি (01811566 17070076060155 ) 5 বাজাবেব অসংগতি 
বলিতে নিয্নলিখিত বিষয়সমূহকে বুঝায £ 

ক. উপাদানসমূহেব সচলতাব অভাব (০6০7. 1707001011165 )। 

খ. মৃল্যসমূহের নমনীয়তাব অভাব (17109 71019010 )। 

গ. বাজার সম্বন্ধে অজ্ঞত। (10750719901 10806 90100161008 )। 
ঘ. সামাজিক কাঠামোর অনমনীয়তা (1210 ৪9০19] ৪৮০০৮075 )। 

উ. বিশেষায়ণের অভাব (1801. 0? 509019115961015 )। 

উৎপাদন বুদ্ধির দ্বাব! উন্নয়নের হাঁব দ্রুততর করিবাব জন্য উপাঁদানিসমূহের সচলতা বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । কিন্ত স্বপ্লোশ্নত দেশে পবিবহণ ও সংসবণের বাধা, ভাষাগত ও ধর্মগত পার্থক্য 
লারা ও এক অঞ্চল হইতে অন্যত্র উপাদানের চলাচলের বিষ 

কবে। 

ষুল্যসমূহের ননীয়তার অভাবে যোগান ও চাহিদা বাঞ্চিত সামঞ্রস্য সাধন ঘটে না। 
উপাদান ও উৎপন্ন পণ্য, ইহাদের উভয়ের বাজার সম্বদ্ধেই যোগানদাবের! সঠিকন্ূপে অবহিত 
্ বলিয়! উপাদানগুলির*যেমন যথাধথ ব্যবহার ঘটে না তেমনি, উপধুক্তরূপে পণ্যোৎপাদন 

ও ঘটে না। 
অনুক্রত ও ব্ব্টোলত দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া! যে পুরাতন সামস্ততাঙ্জিক রীতি-নীতি ও প্রথা, 
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নাধিরিটিউ কা যাযো- নুুসী বা বর্লাভাক পা পাবরবাবজ্ঞ বাবসা আাবাবধ জেীগুলির মধ্যে সম্পর্ক 

প্রচলিত ক্টহিয়াছে তাহা মানুষের মনে পরিবর্তনের প্রতিকূল এক রক্ষণশীল মনোভাব স্থা্ট 
করিয়াছ্কে। ইহাতে শ্রমের গতিশীলতা, প্রতিভার বিকাশ প্রভৃতি ব্যাহত হইতেছে। এইব্ধূপে 
পুরাতন সামান্জিক কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গী, দেশের উন্নয়ন ও প্রগতির বিরোধিত। করিতেছে । 

্বল্লোলতত দেশে যে ধরনের বিশেষায়ণ প্রচলিত তাহা আধুনিকযুগের উপযোগী নহে। 
বিশেহায়ণের পশ্চাৎপদ অবস্থার জন্য উপাদানসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহার ঘটিতেছে না। ফলে 
উৎপাকন প্রয়োজনমত বাড়িতেছে না। 

ই. দারিদ্রের পাপচক্রসমূহ্হ (৬1০1005 ০3:০159 ০£ 0০5৩5) $ বাজারসংক্রান্ত 

অসুংগতি ছাড়াও আরও কয়েকটি আত্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকের জন্য স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের 
'করিন সমস্তা দেখা দেয়। এই প্রতিবন্ধকগুলি চক্রাকারে পরস্পরের হারা প্রভাবিত হয়। 
স্বল্পোন্নত দেশের এই প্রতিবন্ধকসমূহের অনেকগুলি একই সঙ্গে উহাদের দারিদ্রের ফল ও কারণ । 
এই চক্রাকারে ক্রিযাশীল প্রতিবন্ধকসমূহকে দারিদ্রের পাঁপচক্র ( 19108 0180198 ০? 

79৮৩:৮5) বল! হয় । অর্থাৎ অনুন্নত দেশগুলির দারিদ্রই উহাদের দারিদ্রের কারণ । 

এই চিত্রে চক্রের গতি অনুসরণ করিলে দেখ। যাইবে যে, বাজারের অসংগতি, স্থল্লোল্নতি 
এবং পশ্চাৎপদ অবস্থাবজন্য মোট উত্পাদন স্বল্প 
হয়া থাকে। এই হ্বপ্ প্রকৃতআয় হইতে উত্ভুত রি 
সঞ্চয়ের পরিমাণ স্বভাবতই স্বঙ্ল এবং স্বল্প সঞ্চয়েব 594 
ফুলে বিনিয়োগের পরিমাণ স্বল্প। বিনিয়োগ পুঁজির ঘাটতি 
জগ পুঁজির 

আছে ব অনগ্রসরতা শু স্থল্লোন্নতি 

চিরস্থায়ী হইতেছে। ই 
পার্থের চক্রকে বিশ্লেষণ করিলে আরে! 

কয়েকটি ক্ষুদ্রতর চক্রের সন্ধান পাওয়! ষাষ। স্বহম পরত আআ 
উহার! উপরের এই বৃহৎ ও প্রধান চক্রের সহিত রিট 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বল্প প্রুত আয়, একই 
সঙ্গে চাহিদার স্বল্পতার কারণ ও ফল। এবং চাহিদার এই স্বল্পতার ফলে বিনিয়োগের স্বল্পত৷ 
দেখ দেয়। ইহা হইতে দেখ| যায ষে, প্রকৃত আষের এই স্বল্পতাই সঞ্চয়ের শ্বল্পত৷ এবং 
বিনিয়োগ-প্রেরণার অভাবের কাবণ। ইহাই অন্যতম ক্ষুদ্রতর চক্র। 

আর একটি চক্র অনুন্নত জনসমাজ ও উহার অনাহত ও অব্যবহৃত সম্পদকে বেইটন করিয়া 
রহিয়াছে । কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার, এ দেশের মানবিক 
সম্পদের চরিজ্রের উপর নির্ভরশীল । দেশের জনসাধারণ যত অনগ্রসর, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের 
ব্যবহারও ততবেশি অসম্পূর্ণ থাকে। নিরক্ষরতা দক্ষতার অভাব, অসম্পূর্ণজ্ঞান এবং উপাদানের 
অ-সচলতা--এইগুলির ফলে প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কখনও অব্যবহৃত, কখনও ব স্বল্প 
অথবা! ক্রটিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ অনুন্দত বা স্বল্পে-্ত দেশের অনাহ্ত ও অব্যবহৃত 
সম্পদ? একই সঙ্গে সে দেশের জনসাধারণের অনগ্রসরতার কারণ ও ফল। 

৩. আত্তর্জাতিক শক্কিসমুহ (165:08000] চ০:০৪৪ )£ কৃষি ও বাগিচা- 
শিল্পন্াাত ভ্রবয এবং খনিজ দ্রব্যের ফীচামাল হিসাবে রগ্তানি অন্প্নত দেশের অর্থনীতিতে একটি 

বাজারের অসঙ্গতি 
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গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে | সীর্ধারদত এরূপ বৈদেশিক বাণিজোর ছারাদেশের রানির 
₹ি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটে। বণ্তীর্নি' 
নির্ভর শিল্পের প্রসার ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণে ও সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতিক 
সমৃদ্ধিতে সহায়তা করে। 

কিন্তু স্বশ্পে'ন্নত দেশের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থনীতিক উন্নয়নের সহায়তার পরিবর্তে 
প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। 

সাধারণত এই সকল দেশের রপ্তানিশিল্প বিদেশী মালিকানা! ও পরিচালনার অন্তর্গত । 
ফলে এই সকল শিল্পের আয়ের অধিকাংশই বৈদেশিক পু'জির মুনাফা ও স্থদ ইত্যাদির আকারে 
বিদেশে চলিয়া! ষায়। উপরস্ত এই সকল বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই কাচামাল 
ও শ্রমের বাজারে একচেটিয়া ক্রেত। হিসাবে কুষকগণকে স্বল্প মূল্যে কাচ'যাল বিক্রয়ে ও দেশীয় 
শ্রমিকগণকে স্বল্প মজুরি গ্রহণে বাধ্য করে। অতএব রপ্তানি শিল্পের সমৃদ্ধি কষক ও শ্রমিকদের 
স্পর্শ করে না। অপরদিকে এই সকল দেশ বিদেশী শিল্পজাত যে সমন্ত দ্রব্য আমদানি করে, 
তাহা অনেক ক্ষেত্রে একচেটিয়। উৎপাদনকারিগণের দ্বারা নিয়নত্রিত। সেজন্য উহা অধিকমূল্যে 
ক্রয় করিতে হয়। আর বিদেশী পুঁজির অ।গমনের দরুন যেটুকু শিল্প সম্প্রসারণ ঘটে তাহার 
যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জাও বিদেশ হইতে আনীত হয! স্থতরাং বিদেশী পুঁজির অস্তিত্বের 
দরুন বঙ্টানির বৃদ্ধি এবং রপ্তানিনির্তর শিল্লের উন্নতি, দেশীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত 
আয় বৃদ্ধি ঘটায় ন!। 

তাহ! ছাড়া, রঞ্কানিনির্ভৰ শিল্পগুলির ভ'গ্য আন্তর্জাতিক বাজারের তেজীমন্দীর সহিত 
ঘবনিষ্ঠভাবে জড়িত বলিয় আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামার ফলে দেশীয় অর্থনীতিতেও তেজী- 
মন্দীর গুরুতর প্রভাব পড়ে । আন্তর্জ।তিক বাজারের তেনী ও মন্দার চক্রাকার পরিবর্তনে 
দেশীয় অর্থনীতি অসহায় খেলার পুলে পরিণত হয়। 

এইরূপে বিদেশী পুঁজি, শিল্পসমূহের বিদেশী নিয়ন্ত্র, বিদেশীদের দ্বার পরিচালিত ও 
গ্রভাবিত রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতিক ক।ধকলাপ এবং আন্তর্জ তিক কাজারের তেজীমন্দীর কবলিত 
রপ্তানিনির্র কৃষি ও বিবিধ শিল্প অনুন্ধত ও স্বল্লোন্নত দেশগুপিকে আন্তর্জতিক ব্যবসায় ও 
বাণিজ্যের স্বাভ।বিক স্থুফললাভে বঞ্চিত করিয়! উহাদের অনগ্রসরত। চিরস্থায়ী করে। 

ভারতে অর্থনীতিক উন্নয়নের সমশ্যাসমূহ 
“ পুশ ৮709107190৮ 000070১5110 77057010777 1 77074, 

(ভারতের অনুষ্পতি, স্বব্যাপ্ত দারিত্র, জনসাধারণের মধ্যে আয, সম্পদ ও ্থযে'গের গভীর 
দূর করিবার জন্য প্রয়োজন অর্থনীতিক জী (ই উন্ন প্রক্রিয়ার দুইটি লক্ষ্য. 

পাদ্দন বৃদ্ধি এবং অর্থনীতিক ও সামাজিক বৈষম্য হাস ?এই ছুইদিকেই দৃষ্টি রাখিয়া ভারতের 
উত্নরন প্রক্রিয়া পরিচালনা করিবার উপর পরিকল্পনা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 
উত্নদ্বন প্রচেষ্টর সকল ক্ষেত্রে স্থষম, সুশৃঙ্খল ও দ্রুত হারে উন্নমনের উপর গুরুত্ব আরোপ 
কর! হইয়াছে। (উরতের মত স্বপ্লে'্নত দেশে এই প্রকার উন্নমনপ্রচেষ্টার সম্মুখে যে সকল 
সমস্যা রহিয়াছে যধাসম্ভব সক্ষেপে তাহার আঙ্গোচনা করা যাইতেছে? 

১ (উদ্লয়ন একটি দীর্ঘমেয়।দী অর্থ নীতিক সমস্যা 8 দেশের সর্বব্যাপ্ত অর্থনীতিক 
উ্ন়নগ্রক্রিম! ফলপ্রস্থ হইতে স্বভাবতই দর্ঘ সময় লাগিবে। ভারতের মত গিপুল জনসম্ি- 



তন 

ধু বিরাট দেশের পক্ষে তো! বটেই। অতএব এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার সফল সমাপ্তির জন্ত: 
দীর্ঘকাল ধরিয়া জাতিকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। 

২ জনসাধারণের অকুগ্ট সহযোগিতা! ও সমর্থন সংগ্রহের সমন্থা। £২্রর্ঘ- 
কালীন ও সবব্যাপক অর্থনীতিক উন্নষন প্রক্রিযার সাফল্যের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনসাধারট 
শ্বতস্ফেও, শ্বেচ্ছ মূলক ও অকু্ সহযোগিতা । ইহার জন্য জনসাধারণের মধ্যে নৃতন ভাবধারা 
গ্রহণে আগ্রহ ও সম.জচেতনাবোধ জাগ্রত করা আবশ্যক 1-১উন্নয়নের অস্থকুল এই সমাজমানস 
সথষ্টি সাজের অভ্যন্তর হইতে উন্ুযুন প্রচেষ্ট কে অফুবন্ত শক্তি যোগ।ইতে সমর্থ । (ইহা উন্নয়নের 
সাফল্যের অন্যতম অপরিহাধ বা প্রগতিশীল সমাজচেতনাস্থষ্টি উন্নয়নের একটি প্রধান 
সমস্যা, সন্দেহ ন।ই। ১ (কলে যে সকল বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হয, পুবাতম সমাজ-- 
ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত নবীন্কালেব যে সংঘাত বংধে, তাহা জনস'ধারণের স্বতস্ফ 
সহযোগিতা ছাড়া জয কৰা যায না। 

৩, প্রতিষ্ঠ।নগত ও সংগঠনগত পরিবতর্ন জাধনের সমস্যা প্রতিষ্ঠান ও 
সংগঠনগত পরিবর্তন সাধন (10966500708] 01)20263 ), উন্নঘনের আর একটি সমস্যা । 

সমাজব্যবস্থার গতিপ্রকৃতির নিংমই এই যে, মানব সত্যতার বিভিন্ন ব্তরে সম'জে বিভিন্ন গ্রকারেং 
উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলিত হয। টত্দম্ুযাধী সামাজিক সম্বন্ধ ও সামাজিক সংগঠন গড়িখা উঠে? 
ধীরে ধীবে এ সামাজিক সন্ন্ধ ও সমজিক সংগঠনগুলি সম'জেব অধিবাসিগণেব মজ্জা 
সংস্কাবে পধিণিত হ্য। €পববর্তীকলে সমজেব প্রয়োজন যখন পবিবন্তিত হয, তখন নূতন - 
প্রধোজন অন্কঘাধী নৃতন স.মাঁজিক সম্বন্ধ ও সংগঠন গডিযা তুলিতে হয। ভারতে উন্নঘনের 
পটভূমিকায আজ অতীত্তের পুবাতনু সমাজসন্বন্ধ ভাঙিযা মানুষে মানুষে নৃতন সম্বন্ধ স্থাপনের 
প্রযোজনীয়তা দেখ। দিঘাছে। মনুষের ব্'ভাবিক প্রতিভার বিকাশ ও শ্রমের সচলতা বৃদ্ধির " 
প্থবোধকারী পুবাতন বর্ণভেদ প্ুথ। ও এক'মবর্তী পরিবার প্রথার পরিবর্ডে নৃতন সামাজিক 
সংগঠন প্রশ্ষি ব প্রনোজন দেখা দিযাছে ) ব্যক্তিগত ও পারিবাবিক জোতের সংকীর্ণ কৃষি 
সংগঠন ভ ডিঘা বুহত্তৰ ভিত্তিতে 'সমবাধ জে'তেব সংগঠন স্থাপনেব প্রযোজন দেখা দিযাছে। 
এই প্রকার নূতন সমজসন্বদ্ধ ও সামাজিক সংগঠন ছাড়া উন্নঘন প্রক্রিযার সহাষক আধুনিক 
যন্থকৌশল, প্রযুক্তিিদ্যা ও কারিগবীজ্ঞ নেব সার্থক প্রযোগ সম্ভব নহে । 

৪. (আধুনিক কারিগরী কলাকৌশল প্রয়োগের £ মাহষের নৃতন 
মর্ষ দাবোধ সৃষ্টি ও অভবেব অবসানে বিজ্ঞ ন ও প্রযুক্তিবিদ্য।র দ্রুত অগ্রগতি আজ অপরিমেয় 
নৃতন সম্তাবন'র পথ উন্মুক্ত করিষাছে। কিন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওযুক্তিবিদ্য। ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
প্রযোগে, ক'বিগৰী কৌশলের ব্যবহাবে, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ অনুচিত হইবে । কারণ 
এক দেশেব স মাজ্জিক অর্থনীতিক পরিবেশে যাহা উপযুক্ত অন্য দেশের ভিন্নতর সামাজিক 
অর্থনীতিক পবিবেশে তাহার যাস্ত্রিক গ্রবেগ ক্ষতিকর হইতে পারে। এজন্য আমাদের (দেশের 
বিশেষ স মাঞ্ধিক অর্থনীতিক পরিস্থিতি ও উন্নঘনের শুর অনুযায়ী এ সকল কলা-কৌশল, পদ্ধতি 
ও প্রক্রিয়ার প্রধোজনীয় পরিবর্তন করিঘা স.মঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। 

৫. ্রত হারে পুজি গঠনের সমন্য। £ আর একটি গুরু্বূর্ণ সমস্তা। হইতেছে 
পুঁজি গঠনের হার বৃদ্ধি। যে কোন দেশের উৎপাদনশীল ত৷ নিয়লিখিত চারটি বিষয়ের উপর 

নির্ভর করে। , 
১, ধাপ পরিমাণ ব! জমি ও মানুষের অন্গপাত (4900-00%0 281০) ২. দেশে 



আও 

ফ্পাতি, দালান-কোঠা, কারখানা “বাড়ি, কলকারখানা, সংসরণ ও সেয়ের স্থাবধা প্রস্থ 
খ্ঞ স্থান 

উৎপাদনের উপায়সমূহ অর্থাৎ পুঁজি ব্রব্যাদির পরিমাণ । ৩. কারিগরী দক্ষতা । ৪. শ্রমিকগণের 
মশোভাব। 

মাথাপিছু জমির পরিমাণ দ্বারা উৎপাদন ক্ষমতার শেষ সীম! নির্দিষ্ট হয় না। 
কারণ গুঁজিত্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করিয়া ও আধুনিক কৌশল প্রয়োগে জমির উৎপাদন ক্ষমত। 
বৃদ্ধি কর! সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে পুঁজিত্রব্যের পরিমাণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । পুঁজিগঠন 
বৃদ্ধি করিতে হইলে গ্রযুক্তিবিষ্ঠা ও কারিগরী জ্ঞ.নের উন্নয়নও অপরিহাধ 

( জাতীয় আয়ের ষত বেশি অংশ পুঁজিগঠনে নিয়োগ কর! যাইবে ততই দেশের উৎপাদন 
ক্ষমৃত যুদ্ধ পাইবে। অর্থনীতিক উ্নয়ন ভ্রুততর হইবে ।) ভারতে আবার জনসংখ্যাও অত্যন্ত 
জ্রত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং (বিট জনসংখ্যাকে অর্থনীতিক উন্নয়নের ফলভ।গী করিতে 
হইলে এদেশে উচ্চতর হারে পুঁজি গঠনের প্রয়োজন রহিয়াছে । 

মোট,মুটিভাবে দেখ! গিয়াছে ষে জনসংখ্যা প্রতি বৎসর ১:২৫ শতাংশ করিয়! বৃদ্ধি পাইলে, 
দেশের মাথাপিছু আয়কে স্থির রাখিবার জন্য প্রতি ব্খসর জাতীয় অয্নের ৪।৫ শতাংশ 

প্রয়োজন হয়। ভারতেও প্রথম পরিকপ্পন৷ গুণয়নের সময় অ.সুমানিক এইব্সপ 
হারেই বিনিয়োগ ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডে ১৮৭০-১৯১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জাতীয় অদ্নের 
১* হইতে ১৫ শতাংশ হাবে পুঁজি গঠন ঘটিগাছিন এবং তাহাতে এ সময়ের মধ্যে জাতীয় আয় 
১৫* শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৬৯-১৯১৩ সালের মধ্যে উহ! অপেক্ষা 
আরও কিছু অধিক হারে পুজি গঠনের দ্বার জাতীয় আয় পাচগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছি্ল। সোভিফেট 
রাশিয়ায় ১৯২৮-১৯৪* স'লের মধ্যে জাতীয় অ'য়েব ২০ শতাংশের কিছু অধিক হাকে পুঁজি 
গঠনের দ্বার! জাতীয় আয় বৃদ্ধি-পাইয়াছিল প্রায় ১৩* শতাংশ | সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায় 
ষে, জাতীর আয় ও মাথাপিছু আয় অন্তত দ্বিগুণ কবা অর্থ, এক কথায় দেশের উৎপাদন 
ক্ষমতা ২৫৩০ বৎসরের মধ্যে উল্লেখষে গ্য রূপে বৃদ্ধি করিবার জন্ত প্রতিবৎসর জাতীয় অংয়ের 
১২-১৫ শতাংশ বিনিয়োগ করা! অবশ্য গ্রয়োজন। এরূপ উচ্চ'হারে বিনিয়োগ করা আমাদের 
পক্ষে সম্ভব কিনা! এ প্রশ্ন অবান্তর । আসল প্রশ্ন এবং সমস্যা হইতেছে কিন্ূপে এবং কোন্ 
অবস্থায়, আমর। ইহ! সম্ভব করিতে পারি । 

$.”অঞ্চয় বৃদ্ধির জমন্যা। £ যে কোন দেশে ফোন নির্দিষ্ট সমংক লে কতট। পরিম'ণে 
বিনিয়োগের কাধক্রম গ্রহণ করা যাইবে তাহ। ছুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। একটি হইল 

সমাজের সঞ্চয়ের হার। অপরটি হইল প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের জন্য লত্ত্য অব্যবন্থত ম'নবশক্তি ও 

প্রাক্কতিক সম্পদ । ভারতে দ্বিতীয়টি যথেষ্ট পরিম'ণে বর্তমান। সেদিক হইতে বিচার কৰিলে 

কর্মহীন শ্রমশক্তি ও গ্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির অস্থকুল হ্ষিয়। কিন্ত 

উপধুক্ত শিক্ষা, কারিগরী দক্ষতা, পথঘাট ও যানবাহনের উন্নতি শক উৎপাদন বৃদ্ধি সেচের 
'সক্জ্রসারণ ইত্যাদির অভাবে অব্যবহৃত সম্পদ অবিলম্বে বিনিয়োগকার্ধে বাবহার করার অস্থবিধা 
রহিয়াছে । সেন্ট, প্রাথমিক অবস্থায় সঞ্চনবৃদ্ধির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ না করিয়। 

উপায় নাই । বর্তমান আয় সঞ্চয়ের হার বুদ্ধির দ্বারা বিনিয়োগের পরিম।এ বাড়ানো! 

আমাদের কাণ্ড কর্তব্য ও সমন্য। 
| যথো মিক্রাপালনের জমন্য। £ অর্থশীতিক *ইন্প'ন বন্তে, 

ক হি বপন গঠনে যে গভীর পরিবর্তন বুঝায়, তাহার সাফল্যের অন্ততম 



তির জি দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নেিিনিশযা ৬ 

অপরিহার্য শর্ত হইতেছে রাষ্ট্রের উপযুক্ত ভূমিকাগ্রহণ। ক্রত পুঁজিগঠন, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, 
শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি, কারিগরী শিক্ষার প্রসার, নূতন উৎপাদন কৌশনদের প্রচলন, 
শিক্ষ। ও স্বাস্থ্যের উন্নতি, সামাজিক শক্তিসমূহ ও সামাজিক সম্পর্কের পুনধিত্তাস প্রস্ৃতি সকল 
ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং নেতৃত্ব অবস্থ প্রয়োজন) এজন্য শিরক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্রীয় 
উদ্যোগের প্রস।র দরক।র তেমনি প্রযোক্গন নানাক্ষেত্রে উন্নঘনেব সহায়ক নূতন নৃতন প্রতিষ্ঠান 

স্থাপন, সরকারী আয়-ব্যয় নীতির উপযুক্ত পরিবর্তন | ষ্ট্রকতক যথোপযুক্ত 

ভূমিকাপালনের সমস্যা অন্যান্য সমস্যা অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। 

৮, ৮০০ জমস্যা। 2 শ্বন্গোন্নত দেশের গ্রশাসনিক যন্ত্র (8001017780565 

1001)17701) সাধারপত পুবাতন ও্পনিবেশিক শাসনেব স্ষ্ট একটি অচলায়তন বিশেষ । 

এইবপ প্রশাসনিক যন্ত্র বিদেশী শাসকগণেব প্রযোজনের উপযোগী ছিল, ইহা স্বাধীন দেশের অর্থ- 

নীতিক উন্নঘনের সহায়ক নহে। স্থতরাং ভারতেব অর্থনীতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা! ও 
উদ্যে গের স।ফল্যের জন্য প্রশাসনিক যন্কেব গভীর সংস্কার ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন । সকল স্তরের 

সরকারী কর্মচাৰিগণের পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীব পরিবর্তন, বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও বিভাগের মধ্যে 

ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও ষংষোগ স্থাপন ও সকল সুরের সরকারী কর্মচাঁবিগণের অধিকতর দায়িত্ব 
সহকাবে নিজ নিজ কর্তব্য পালন প্রযোজন। ক্রত কর্তব্য সমাপনে সক্ষম, দুর্নীতিমুক্ত, 
জনস।ধারণের আস্থ'ভাজন ও সহযোগিতা লাভে সক্ষম সরকারী প্রশাসনিক যন্ত্র স্থষটি, উত্নন়্নের 
পক্ষে অপরিহৃত্ধ। 

৯. বিদেশী পু'জি, খণ ও জাহায্য স্বল্পোন্নত দেশের পুঁভির অভাব রহিয়াছে 
এজন্ত বিদেশী পুঁজিব প্রশ্ণ ওঠে ।* বিভিন্ন দেশের ইতিহাস হইতে আমরা যেমন বিদেশী 
পুঁজির সাহাধ্য দ্বাব| অর্থনীতিক উন্নগনেৰ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, তেমনি বিদেশী পুঁজির সাহায্য 
ছাড়া অর্থনীতিক উন্নঘনের দৃষ্টস্তেরও অভাব নাই। প্রথমটির দৃষ্টান্ত মাফিন যুক্তরাষ্ট্র 
অন্টেলিয়৷ ও কনাডা। আর দ্বিতীষটির দৃষ্াস্ত জাগান ও সোভিয়েট রাশিয়া) জাপান ও 

সৌভিঘেট রাশিঘ! নিজ পুঁজির উপর নির্ভর করিষাই, অর্থনীতিক উন্নতিলাভ করির্দীছে। অবস্ত 

ইহাতে দেশবাসিগণকে প্রতৃত কষ্ট স্বীকাব করিতে হইযাছে। বিদেশী পুঁজির সহযোগিতায় 

সে কষ্ট অনেক পরিমাণে লাঘব করা যায়। তবে সম্পূর্ণ শর্তবিহীন না হইলে বিদেশী পুঁজি 
গ্রহণযোগ্য নহে। কাবণ তাহাতে আভ্যন্তরীণ না হউক অন্তত পররাষ্ট্রনীতির ম্বাধীনতাও 

্ু্ হইবার আশঙ্ক। থাকে। আব অত্যধিক পরিমাণে বিদেশী পুঁজির ও সাহায্যের উপর 

নির্ভর করিবার বিপদ এই যে, খণদাতা দেশের রাজনীতিক প্রভাব খণগ্রহণকারী দেশের 

রাজনীতি-অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এবং কোন 

আন্তর্জাতিক অবাঞ্ছনীয় অবস্থার উত্তবে খণ যদি অকন্মাৎ বন্ধ হইয়া ষায় তবে গ্রহণকারী দেশের 

উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশঙ্ধলা দেখ! দিতে পারে। সুতরাং :ভারতে বিদেশী পুঁজিও সাহায্য 
গ্রহণ করিতে গিয়া! এই কথাগুলি স্মরণ রাখা গ্রযোজন। 

১০ কমপ্ছষ্টির জমন্তা!  অর্থনীতিক উত্নর্ঘনের সমস্ত! আসলে কর্মমথির সমন্তা। 
কারণ মানবশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ কর্মে নিযোগ করিবার অক্ষমতার ফলেই অসুন্পতি দেখা 

দেয়। কিন্তু উন্নয়নের প্রাথমিক ত্যরে কর্মন্থী সংক্রান্ত কোন্ নীতি গ্রহণ করা" হইবে তাহার 
সমস্তা দেখা দেম। এই স্তরে দুইটি প্রয়োজনইঞ্বর্ডমান। প্রথমত, উন্নয়নকার্ধে 
শ্রনিবশক্রির সর্বাধিক ব্যবহারের প্রয়োজ রহিয়াছে । ভাঁচাতে কর্মসংস্থান বুদ্ধি পাইবে। 



শও 

ইহার জন্য ব্যয় ফথাসম্ব নিয়ন্তুরেই' আবদ্ধ রাখিতে হইবে। স্ৃতরাং প্রথম অবস্থায় অধিক 
মু্কুরিতে নিয়োগ বৃদ্ধির প্রশ্ন ওঠে না। (দ্বিতীয় গ্রয়োজন হইতেছে, শ্রমিকগণের প্ররুত আয় 
যাহাতে বাড়ে সে জন্য দক্ষতা বাড়াইবার ব্যবস্থা করা ।) ইহা অবশ্য শির্ভর করে সামগ্রিকভাবে 
দেশে পুঁজিগঠনের হার ও প্রয়োগবিষ্ঠার উন্নতির উপর। এবং সেকারণে ইহা! সময়দ:পেক্ষ। 

এখানে একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রমের দক্ষ! বৃদ্ধি করিতে হইলে অধিক 
পরিমাণে পুঁজি ব্যবহার করিতে হয়। আবার অধিক পরিম ণে পুঁজি ব্যবহার করিলে, 
অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রমিকের দ্বারাই উৎপাদন করা চলে । সেজন্য পুঁজিঘন (981)1691-106005159) 
পদ্ধতি ব্যবহারে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক কর্ম সৃষ্টি হয না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহার দ্বারাই 
সর্বক্ষেত্রে অমের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইযা দেশের কর্মসংস্থানের স্তর ক্রমশঃ উন্নত 'হয় ও 
দেশে পূর্ণ কমপংস্থান ঘটে। অথচ প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে কমস্ুষ্টি করিতে হইলে 
উৎপাদনের এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা৷ আবশ্যক যাহাতে অল্প পুঁজি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অল্প 
পুজি ব্যবহার কর! হইলে শ্রমের দক্ষতা যথেষ্ট পরিম'ণে বৃদ্ধি করা যায় না। সুতরাং যদিও 
আমাদের লক্ষ্য--অধিক কমগংস্থান এবং অধিক দক্ষতা, তথাপি উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে 
এই ছুইটি লক্ষ্যের মধ্যে যে বিরোধ আছে তাহ। এতে হইবে এবং ইহ'ব সন্তোষজনক সমাধান 
বাহির কবিতে হইবে। 
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দ্বিতীম্ খগ 

প্রাথমিক অর্থনীতিক ক্ষেত্র 

৯৮ কুষি * 

“দেশের মঙ্গল ? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? 
তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু 
তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের 
কয়জন? আর কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের 
ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব 
করিলে তাহারাই দেশ__দেশের অধিকাংশ 
লোকই কুষিভ বী।.***-' যেখানে তাহাদের 
অঙ্গল নাই, সেখ।নে দেশের কোন মঙ্গল নাই” 

বঞ্ষিমচজ্ 





১ 
কাষি-আর্চনীতির গন, সমসযা ও বিকাশ 

5 /০1%76) /519212/715 & 70৮ 

01 1172 88/07107 /20070/779 

কষির গুরুত্ব 
107202৮241২ ০09 0 49731০01,দ0 2৮০1 

সকল স্বল্পোন্নত দেশের মত ভারতেও জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন কুষিকার্য। কৃষিকার্ধ 
প্রাথমিক পধায়ের! অর্থনীতিক কার্ধ (7277110875 806516 )। ইহার প্রাধান্য ভারতের 
স্বশ্লোক্ত' অর্থনীতিক গঠনের একটি প্রধান লক্ষণ ৷ জাতীয় অর্থনীতিক জীবনে কৃষির এই গুরুত্ব 
নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 

১. দেশের মোট অধিবাসিগণের তিন-চতুর্থাংশেরও অধিক জ'বন ধারণের জন্য প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। 

২. দেশের উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত মৌট ১৪ কোটি ব্যক্তির মধ্যে ১০ কোটি (৭১ শতাংশের 
অধিক ) ব্যক্তি কৃষিকার্ধে নিযুক্ত । অর্থাৎ কৃষই এখন পধন্ত দেশে কর্ম সংস্থানের সর্ধপ্রধান 
ক্ষেত্র || 

৩, জাতীয় আযের প্রা অর্ধেক কৃষিক্ষেত্র হইতেই উৎপন্ন হইয! থ'কে। 
৪. ক্রমবর্ধমান জনশক্তির গ্ুযোজনীব খাদ্য উৎপ'দনেব জন্য গুধানত কৃষির উপরেই দেশকে 

নির্ভর করিতে হয। 
৫, ভারতেব পাচটি প্রধান শিল্পের মধ্যে তিনটি, যথা, কাপডের কল, চটকল ও চিনির 

কাবখানা প্রযোজনীয কীচামাল, যথ| তুলা, পাট ও ইক্ষু গুভূতির জন্য কষির উপবেই নির্ভর করে। 
এইসকলা কীচামালের বধিত চাহিদা! কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বাবাই মিটাইতে হইবে । 

৬, কৃষিকাধই এখন পর্যন্ত দেশের প্রধান গধান বপ্তানি দ্রব্য যথা, পাট, তৈনব'জ, চা, 
তামাক ইত্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহ কবিষ| মূন/ব ন বিদেশী মুদ্র! অজনে সাহায্য করয! থ'কে। 

৭, কৃষিজীত বিবিধ খাগ্যশস্য ও কীচামালই দেশের আভ্যন্তরীণ ব,বপায়-ধ।ণিজ্যের গুধান 
বস্ত। 

৮. কৃষিকার্ধের সাফল্য ও বিপত্তির উপর এখন পধস্ত দেশের সরকারী বাজেটের আয় এবং 
ব্যয়ের উদ্ধৃত বা ভারসাম্য নির্ভর কবে। অনাবৃষ্টি ব। বন্যার দূরুন কৃষিতে বিপত্তি ঘটিলে 
সরকারী আয় হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়া বাজেটের .সংকট হষ্টি করে। 

৯, কৃষিজ বা খনিজ কাচামালের উৎপাদন অনুন্নত দেশের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। 
দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নেও কৃষি প্রভৃতি প্রাথমিক উৎপাদনের ম্ষেত্র অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ 
ভূমিকা! পালন করে। কারণ, কৃষির উদ্ত্ত উৎপাদন কতটা পরিমণে বুদ্ধি করা যায়, তাহার 
উপর জনসংখ্যার কত ভাগ শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজো, অর্থাৎ অর্থনীতির দ্বিতীয় ও তৃতীয় 

পর্যায়ে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে তাহা! নির্ভর করে। ভারতে দ্বিতীয় পায়ের অর্থনীতিক- 



৮৩ 

ক্ষেত অত্যন্ত সংকুচিত এবং তুলনায় প্রাথামক ও দ্বতাষ্ অথনাতক পবার অত্যন্ত [বস্ৃক্ধ। 
ইহার অবদানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কৃবির উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা কৃষিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের 
প্রয়োজনের অভিরিক্র উদ্ত্ত স্থা্ট করিতে হইবে। ইহাই জাতীয় অর্থনীতিক বিকাশের 
প্রাথমিক প্রয়োজন । এজন্য ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষির গুরুত্ব সমধিক। 

ন্কাষি-অর্থনীতির গঠনবৈশিষ্টা 
পগেনাও 97৮00007417, ছাছএনশ্যারিও 0 লা 9য় 0002 

ভারতের কৃষি-অর্থনীতির অন্তর্নিহিত পরিচয় পাইতে হইলে, উহার মূল সমস্যা ও বিবিধ 
ছুর্বলভাগুলি জানিতে হইলে, দেশের কৃষি কাঠামোর গঠন ও উহার বিবিধ নিয়লিখিত বৈশিষ্ট 
সন্বদ্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। 

ডি জঙ্জির ব্যবহার (1970 [00011580028 ) £ দেশেব মোট ভৌগোলিক আয়তনের 
অর্ধেকেরও কম অংশ (৮ কোটি ৬৩ লক্ষ একরের মধ্যে ৩৭ কে।টি'২৮ লক্ষ একর ) চাষের 
অধীন। ইহার মধ্যে ১৩ শতাংশ জমিতে বৎসরে একাধিকবাব চাষ হয়। কর্ষিত ভূমির 
মাত্র ১৬ শতাংশে সেচের ব্যবস্থা আছে, গডে কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার মাথাপিছু কর্ধিত জমির 
পরিমাণ ১ একরের কিছু বেশি মাত্র। কর্ষণযোগ্য পতিতজমিব পরিমাণ কর্ধশাধীন জমির 
১৩ «তাংশ (€ কোটি একব )। 

২. উৎুপল্প ফসলের ধাচ (0:০1 7১৪৮5) ) £ কর্ষিত জমির প্রায় ৮২ এতাংশে 
খবাস্ঘশস্ত ও ১৮ শতাংশে অন্তান্য ফসলেব চাষ হইয়া থাকে। 

উৎপাদনের পরিমাণ ও কর্ষিত ভূমিব আয়তনেৰ দিক হইতে চাউল ভারতের প্রধান খাস্ত- 
শশ্ত । মোট কধিত ভূমির এক-পঞ্চম ংশেরও অধিক জমিতে চাউল এবং এক-দশমাংশের কিছু 
অল্প জমিতে গমেব চাষ হয়। তুলা, ইক্ষু ও পাট মুখ্য বণিজ্যিক ফসল। ইহারা ভারতের 
তিনটি প্রধান শিল্প বস্ত্রকল, চিনিকল ও চটকলের ভিত্তি। চীনাবাদাম ও অন্তান্ত তৈলবীঙ্জ 
ব্নম্পতি তৈল শিল্পেব ভিত্ত। 

৩. জোতের গড় আয়তন ( 4১৮6:৪£০ ৪122 ০£ [97১0 [7010178 ) : অন্যান্য 
দেশের তুলনায় ভারতে কৃষজোতেব গড আয্তন অত্যন্ত অল্প। খামার জমির গড় আয়তন 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৪৫ একব, ডেনমার্কে ৪ একব, ইংলগ্ডে ২০ একর, আব ভারতে মাত্র ৫"* 
একব। তবে ভ বতের বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্যে ইহার তারতম্য দেখা যায়। ভারতে জোতের 
গড় আয়তন ৭৫ একব্র হইলেও উহা! অপেক্ষা ক্ষুদ্রতব, এমনকি এক বিঘারও কম আয়তনের 
জোতের পরিমাণ নগণ্য নছে। এজন্য ভারতকে ক্ষুত্র চাষীর দেশ বনু! যায়। 

৪. জোতজমির মালিকানার ধা চ (17580600 0£ 1870 হ০101758 ) শতকরা 

৭৯টি কৃষক পরিবারের অধীনস্থ জোতজমিব আয়তন ০**১ একর হইতে ১০ একরের মধ্যে। 
ইহার! মে;ট করিত জমর ৩৬৪ শত'ংপেব মালিক। শতকরা! ১০টি কৃষক পরিবারের জোত- 
জমির আয়তন ১* একর হইতে ২৫ একবের মধ্যে ৷ ইহারা মোট কর্ষিত ভূমির ৩*৩ শতাংশের 
মালিক। শতকরা ৪টি কৃষক পরিবার ২৫ একর ও তদধ্বব আয়তনেব খামরের মাপিক। 
ইহার! মোট কধিত ভূমির ৩৩ শতাংশের মাদিক। ব।কী ৬৩ শতাংশ কৃষক পরিব'রের কোন 
জমি নাই। ঘারতে অধিকাংশ কৃষকের জমির পরিমাণ নগণ্য এবং অধিকাংশ কৃষিজমি মুষ্টমেয় 
ব্যক্তির হাতে কেন্ত্রীভূত। 



'&, জৌঁতের উপবিভাজন ও বাক্ষগ্করণ ( ১০০৫/51380 ১৩৯ 
81086100 0£ [০8100 [70102085 ) : ভারতীয় কষক পরিবারের জোতের গড় আয়তন 
৭'৫ একর, অথচ বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগেও জোতের গড় আয়তন ছিল ৯১০ একরেরও 
অধিক। স্থৃতরাং যতই দিন যাইতেছে, ততই ভারতে কৃষি জোতের গড় আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া 
পড়িতেহে। ধু তাহাই নহে, রুষকদের অধিকাংশের জমিই বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়। থাকে। 
প্রধানত উত্তরাধিকার আইনের জন্যই জৌতজমিগুলি একূপভবে ক্রমশ বিভক্ত এবং বিক্ষি 
হইয়া পড়িতেছে। ইহা! ভারতীয় কৃষির একটি বৈশিষ্ট্য এবং গবন সমস্তা। 

৬. ভূমিব্যবপ্থ। ( [48100115005 95961) ) £ জমির ভে'গদখল ও প্রজান্বতের 

শর্তাদি লইয়া ভূমিব্যবস্থা গঠিত। এই শর্তগুলি কৃষকের যত অনুকূল হইবে, ততই কৃষিকার্ষে 
তাহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে। কৃষির উৎপাদন বাড়িবে। আর, ভূমিব্যবস্থা। ককের প্রতিকৃন্ন 
হইলে, কৃষিকার্ধে তাহারা নিরুৎসাহ হয়। সুতরাং দেশের কৃষি-অর্থনীতিতে ভূমিব/বস্থার ভূমিকা 
থেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । বুটিশশাসনে জমির মালিকানা হইতে কৃষককে বঞ্চিত করিয়। যে ভূমিব/বস্থা 
প্রবঠিত হয় তাহাতে কৃষি ভ্রমাগত অবনতি ও কৃষকের দারিদ্র বুদ্ধি পাইতে থাকে। 
স্বাধীনতালাভের পর কৃষির উন্নতির জন্য ভূমিব,বন্থার সংস্কার অপরিহাধ হইয়। পড়ে। প্রথম 
পরিকল্পনায় এজন্য জমিদারী প্রথার অবসান করিয়! কষকগণকে জমির মালিকানা অর্পণের নীতি 
৮ হয়। বর্তমানে জমিদারী প্রথার অবদান ঘটিলেও তৃমিববস্থার সংস্কার এখনও সপূর্ণ হয় 

' নাই। 

৭. প্রত্যক্ষভোগনির্ভর কৃষি (50515667006 [781707176 )£ ভারতের কফি" 

কাঠামোর আব একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখনে প্রত্যক্ষভোগনির্ভর কৃষিকার্ধ (19031566106 
ঢাগ0ো)1710 ) গ্রচলিত। দেশে উৎপন্ন মোট ফসলের শতকরা ৩৫ ভাগ মাত্র ব,বসায়ী ও 
দালালগণের নিকট বিক্রয় হয; শতকরা ১৫ ভগ ফসল খাজনা ও মজুরি হিসাবে গুদত হয় 
ও শতকরা ৮ ভাগ বীজ হিস'বে ব্যবহৃত হয়। বাকী শতকর! ৪২ ভাগ ফসল কৃষকগণ নিজেরা 
ববহার করে। ইহাতে কৃষকগণেব বিক্রয়যোগ্য ফসল কম বলিয়া আর্ধিক আয় অল্প হয়। 
হুতরাং গ্রামীণ জনসাধারণের আধিক সঞ্চঘ কম। আথ্িক আয় স্বল্প বলিয়া কষকগণের হাতে 
বায় করিব!র মত নগদ অর্থ কম। ইহাতে গ্রামাঞ্চলে শিল্টজাত বিবিধ ভ্রব্যের বাজার সংকীর্ণ 
থাকিয়া! যাইতেছে। 

৮. কৃষিশ্রমিক (48010515151 [90600 ) £ ক্রমবর্ধমান বিপুলসংখ্যক কৃষি- 
শ্রমিকের অন্তিত্ব ভারতের কৃষিকাঠামোর অপর সংকটপূর্ণ দিক। বঞঙমানে আনুমানিক ৩ কোটি 
৬* লক্ষ কৃষিশ্রমিক রহিয়াছে তাহাদের অনেকেরই নিজন্ব কোন জোত্জমি নাই। ইহারা জমি 
হইতে দেনার দায়ে উৎসাদিত কৃষক। অপরের জমিতে দৈনিক মঞ্জুরিতে ইহারা কাজ করিয়া 
জ'বনধারণ করে। কাজের অভাবে ইহারা বংসরের মধ্যে অনেকদিন কর্মহীন থাকে । এই 
সকল কৃষিশ্রমিকের আযও খুব অল্প। কর্মহীনতা ও স্বপ্প আয়ে ক্রিষ্ট এই কৃষিশ্রমিক বাহিনীর 
অস্তিত্ব ভারতে মানবশক্ির অপচয়ের আর একটি পরিচয় । জমির সহিত সম্পর্বশৃন্য ইহাদের 
উপর নির্ভরশীল ক'ষঘতে উৎপাদন বৃদ্ধির আশা করা যেমন যায় না তেমনি, গ্রামীণ জনসমঙ্ির এই 

ংশের চরম দারিদ্র গ্রামাঞ্চলে যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যের বাজ'রের সীমা'বন্ধতার অপর একটি কারণ। 
৯. ব্যাপক কর্ম হীনতা ও স্বপ্পনিযুক্তির অস্তিত্ব ( চ.5356৩১0৩ 0£ 1৫8০ 

505:550 002600105100606 8 00100606729105 25) £ ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
৬ []]) 
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অন্যান্ত জীবিকার অ্ভ'ব, গ্রাম্য জুটির শল্পের অ্নাতি, পুজি ও কারিগরা জানের উতর ভাব 
প্রভৃতির দরুন, ব্রমেই কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে কৃষিতে ওঃ 
কর্মহীনত। বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনও পর্স্ত ইহা প্রক-শ্ত কর্মহীনতার রূপ লয় নাই, কিন্ত এই 
কাবস্থ ব প্রতিক'র না হইলে অচিরেই উহার আশঙ্কা রহিয়াছে । 
॥ ৯৩, পুঁজির স্বক্পত] ( [901 ০: (09151): ভারতের কৃযিজেত্রে বিনিয়োজিত 

গুঁজিব পরিম ণ অতি নগণ্য । কৃষিক্ষেত্রে স্বপ্পপু'জি ও রুষকের স্বল্প উৎপ,দন এবং হল আয়ের 
পাপচত্রই, ভ রতেব অর্থনীতিব মৌল সমস্া। পুঁজিব স্বল্পতার জন্যই আজ পধস্ত কুষরুগণ 
উন্নত সাব, বীজ, যন্ত্রপাতি ও সেচেব সুবিধা গ্রহণে অক্ষম । 

ক্রটিপুর্ণ কৃষি সংগঠন (105£6০6৮6 46110016515] 018810198161015 ) 2 

কৃষি সংগঠনকে উৎপাদন সংগঠন ও বিক্রয় ব্যবস্থাব সংগঠন-_-এই দুই ভাগে বিভক্ত কর 
টলে। উৎপদন সংগঠনের দিক হইতে বিচার কবিলে দেখা যায় ভ,বতে পাবিবাবিক ভিত্তিতে 
কষিক ধ পবিচালিত হয। অর্থৎ অধুশ্কি অর্থনীতির পবিভ যায় ইহা ব্যতিগত উদ্ভেঞে 
গ্লাবিচালিত | অধিক ংশ কৃষক পবিব বেব দাবিদ্র্য ও স্বল্প অযের দরুন কৃষির বর্তমান ভিত্তি 

র্থৎ পাবিবাবিক কৃষি সংগঠন, রুধিব উন্্নের পক্ষে অনুপযুক্ত । জেতের আকার অত্ত্ত 
কষদ্র, পুঁজিব পবিমণ সম-ন্য। এমতবস্থায় শুধু পবিবাবন্থ ব্যক্তিবর্গেৰ সাহাষ্য লইয়া চয়ের 
দব।রা ফলন যথেষ্ট পবিমাণ বৃদ্ধি কবা অসম্ভব । এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র জোতগুনতে 
চ'ষেব খবচ পধন্ত ওঠে না । এজন্য 'ভ বতেব কাষজোতকে অ-ল।ভজ ক (01000010170 ) 
1 হইয়াছে । কুষজাত পণ্য বিক্রয়ের সংগঠনও ক্রটিপূর্ণ । কুষকগণ তাহ'দেব ফসল কট।র 
পৃবেই উহা মহান্তনেব নিকট দেনাব দ যে বিক্রয় কবিতে বধ্য হয। গুদমেব অভ ব, ও খ৭ 
পরিশে ধেব ত গিদও তাহাদেব অবিলম্বে ফসল বিক্রয়ে বধ্য কবে। এ সকলের ফলে, কৃষকগণ 
“ফসলের ন্ত'য্য দব পায় না। 

১২. জমির উপর ক্রমবধ মান জনসমঞ্টির চাপ (10016991176 1১765886816 

0£ [১0190196000 019 1870 )£ গত ৬০ বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে একদিকে জনমর 
উপর নির্ভবশীল জনস-ধা র অনুপাত ব ডিতেছে এব, অপব দিকে শিপ্পেব উপব নির্ভরশীল 
জনসমহিব অন্রপ'ত কমিতেছে। ১৯০১ নাতো কৃষি শর্ভব জনসমষ্ি ছিল মে ট জনসমষ্টিব ৬৭৪ 
শতা,শ ; ১৯৬১ সলে উহ। হয ৭* শতাংশ । তুলনায় ১৯১১ সলে শিল্পশির্ভর জনসমষ্টি ছিল 
১৭৫ শতাংশ । ১৯৬১ সলে উহা ভইয়'ছে ১০ ৬ শতাংশ । 

১৩. কৃষিতে মুদ্র।ব্যবহারহীন ক্ষেত্রের অস্তিত্ব (15196670005 ০ 2005০ 
হাঠ010)6101520 560602 171 85110010016 ) 2 ভারুতেব গ্রামুধচলে, বিশেষত কষকগণের 

ভে গবয্েব ৩৯ শনা শ টাকাব লেনদেন ছাড়াই ঘটিয়া থকে। অর্থৎ এই পব্মিখে 
মর্থনাতিক কণ্ষকল'পে ট।কাব ববহাব ঘটে না। ইহাব ফলে কৃষকগণের মধ্যে পু্বপুরি 
তা প্রণে দন! (00091001015 11700196156 ) হ্টি হইতে পারিহেছে না| এব, কষির এ 

শের সহিত ব জ'রের ফে,গস্ুত্র স্থ পিত হইতেছে ল|। 

রে সমম্য্যাসমূহ 
11710 279071-5819 00 401210101770 75 

ভ রতের কৃষি অর্থনীতিব গঠনবৈ পষ্)গু'্লর প্রত্যেকটি কৃষির উন্নত ও ফসঙ্গের উৎপাদনের 
ক্ুত বৃদ্ধির প্রতিকূল । সেচের স্বপ্লবিশ্তার, গড়পড়তা জে'তের ক্ষুহ্নায়তন, জোতের উপবিভাজন 



৮৩ 

এ বিক্ষিপ্ত অবস্থান, কৃষির উপর ক্রমর্মান নির্ভরবীল জনলংখ্যা, শনির বব ইত্যাদি মিলিয়! 
ন্ভারতের কৃবিক্ষেত্রে ক্রমহ' সমান উৎপাদনের নিয়মটির প্র,বন্য বৃদ্ধি করিয়াছে । ভূমি ববস্থার 
সন্তে'ষজনক ক কর সংস্কারের অভ.ব, ক্রমবর্ধনান কৃষিমজ্ুর বাহিনী, ব্যাপক কর্মহীনতা ও 
্বপ্লনিযুক্তি এবং ক্রটিপূর্ণ কৃষি সংগঠন উৎপাদন বৃদ্ধিতে এখনও কৃষককে উপযুক্ত প্রণোদনা 
(777087789 ) যোগ।ইতে অক্ষম। প্রত্যক্ষ ভেগনির্ভর কষ ও কৃষির একাংশে মুদ্রা 
ব্যবহারহীন ক্ষেত্রের অস্তিত্ব কৃষকের সহিত বহইর্জগতের ব'জরের যেগসধনে বাধ্ 
দিন্ছে। এই সকল গঠনগত ও প্রতিষ্ঠানিক বধ.গুপি এখনও বর্তমান রহিয়াছে বলিয়াই 
গত দশ বংসবেরও অধিককাল ধরিয়! পরিকল্পন.গুপির অন্তর্গত নানারূপ চেষ্টা সত্বেও কৃষির 
অগ্রগতি ও উৎপন্ন ফসলের উল্লেখষে গ্য বৃদ্ধি, ঘটিতেছে না। কৃষির উন্নয়নহার এখনও 
অনিশ্চিত এবং কৃষিজীত কাচাম'লের অভ ব ও খ.ছাসমন্থ। এখনও গ্রবল রহিরাছে। 

ভাবতের কৃষির পশ্চাৎপদ অবস্থা, খদ্য ও কচমশের অভ ব, কুষকেন দারিদ্র, মোট 
উৎপাদনেব স্বপ্নতা ইত্যাদি সকশ কিছুরই মৃলগত করণ হইতেছে কৃষির একর পিছু জমির 
স্বল্প উৎপাদনশীলতা! (10 0:০080615165 )| অন্যান্য দেশের তুলনায় যে ভারতের প্রধান 

গ্রধান ফসলেব একবপিছু উৎপ.দনশীগতা অল্প শুধু তাহাই নহে, ভ রতের বিভিন্ন বজ্যেও ইহার 
যথেষ্ট তারতম্য দেখ। যায়। স্বপ্ন উৎপাদনশীল ত।ই ভ বতের কৃষব মৃলগত সমস্যা । যে কৃষির 
উপর জাতীয় অযের প্রায় অর্ধ।ংশ নির্ভর করে, যাহ। হইতে দেশের জনসমস্টর প্রায় ৭* শতাংশ 
জীবন্ধারণ কবে, স্বভবন্ুই উহার স্বপ্ন উতপাদনশীলত। দেশের সর্ববচাপক অর্থনীতিক 
অনগ্রসবতার মৃনগ ক'রণরূপে গণ্য করিতে হইবে। 

কৃষির স্বল্প উত্পাদনশীলতার কারণগুলি (09563 0£ 10 0:০0000ড165 ) 

বিশ্লেষণ কিনে দেখ] ঘুষ এজন্য দাযী হইতেছে,--১, স্থদীর্ঘকাল চ ষের দরুন মৃত্তিক র উর্বরা 
শক্তিব হস; ২. কর্ষণযে গ্য উর্বর মৃত্তিকর অভব; ৩. ভূমিক্ষষ ; ৪. কুষির মৌনুমী- 
নির্ভরতা ; ৫. সেচেব যথেষ্ট প্রসবেব অভব; ৬. সরেব অভব; ৭. ক্রুটিপূর্ণ কৃষি- 
পদ্ধতি; ৯. উৎকৃষ্ট বীজেব অভ ব; ১০, কটাতর্গের অত্যচব ও গাছের রোগ; 
১১. ক্রুটপূর্ণ কষিসগঠন ; ১২. কৃষিধণেৰ অভ ব ও দেনার ভর; ১৩. পুঁজির স্বল্পতা ; 
১৪. ক্রটিপূর্ন ভূমিব)বন্থা ; ১৫. কুষিক ঘের প্রত্তক্ষ ভে গ শির্ভবতা, ১৬. জমির উপবিভাজন 
বিক্ষিপ্ু অবস্থ ন, ক্ষুদ[যতন প্রভৃতি গঠন বৈশিষ্ট্যগুশি। উপবোক্ত কাবণগুপির প্রত্যেকটিই 
কৃষিব আংখিক ব। খণ্ড সমস্যা । আর এই সকন খণ্ড সমস্তাগুণি একত্রে কৃষির মূল সমস্যা. 
স্বপ্ন উৎস দনশীল তাব জন্য দাধী। 

কুখির স্বল্প উতপাদনগীলতার ফল।ফল (চ:£65005 ০107 0:০010615185 ) ২ 
১. কৃষব স্বর উৎপাদন্শ;লত,র প্রত্যক্ষ ফল মেট উৎপন্ন ফপলের স্বল্পত।। ২, খাছ" 

শশ্যের মেট উত্পদন স্বপ্ন ব'লদা এক'দকে ব)শকভবে জনস'ধারণের যধ্যে অনাহার 

ও স্বপ্লাহ তোৰ দরুব দেশব সীর জবনীশক্তি হ্বাস পাইযছে ও রোগ ও মৃত্যুহার বৃদ্ধি 
পাইরহে। অপব দিকে খদ-ঘ টৃতি পূরণের জন্য বিদেশ »ইতে প্রতি বসব কেটি কোটি 
টক.রখগ্ভশস্ত অমদানি করিতে হইতেছে। ইহতে মৃলবন বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় 
হইতেছে । ৩. ক্ষকগণো মথ।পিছু উত্প'দন ও আয স্থল হইয়! পড়িয়াছে। ৪, শ্বর় 
উৎপাদনণীনতার জন্য তুলা, পট, ইক্ষু, তৈলবাজ প্রত্তৃতি ব ণজ্যিক ব| অর্থকবী (০838 
701১) ফসপের উৎপাদনও অল্প। ইহাতে কৃষকগণের আথিক আয় ব! ক্রয় শক্তিও 

কম। ৫. কৃষকের ক্ররশক্তি কম বলিয়। ত।হাদের নিষ্চট শিল্পজাত দ্রবে/র চাহিদা অত্স্ত 



৮৪ 

সীমাবন্ধ। ইহা শিল্প প্রসারে বাধা দিতেছে। ৬. শিকল্পপ্রসার ব্যাহত হইতেছে বলিঘা দশে 
কর্ষসংস্থান বৃদ্ধির পথে বিস্প ঘটিতেছে। ৯. এক'দকে স্বল্প উৎপাদনশীলতার জন্য কৃষকের 
আয় কমিডেছে। কিন্তু অপরদিকে দিনের পর দিন খজনা, কর ও স্থদের হার বাড়িতেছে 
বলিয়া তাহার দেন। বাড়িতেছে। ৮. দেনার দয়ে অবশেষে অপারগ হইয়া কৃষকগণ 
মহাজনদের নিকট জমি-বিক্রয় করিয়া দিতেছে । এইরূপে একদিকে জমি হইতে কৃষক উচ্ছেদ 
ও অপর দিকে মুষ্টমেয় গ্রাম্য ধনী মহাজনদের হাতে অধিকপরিম ণে জমি কেন্দ্রীভূত হইতেছে। 

, কৃষি উন্নয়নের গুরুত্ত ( [091১0101006 01 4৯515001608] [06610101617 ) 

ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতির প্রধান ভিত্তিই কৃষিকর্ষ। এজন্য ইহার উন্নয়ন 

ছাড়! এসকল দেশের অর্থনীতিক শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব। কৃষিকাষের উৎপাদনশীলতা ব্যান 
শোচনীয় স্তর হইতে উন্নীত না করিতে পারিলে যেমন কৃষির উন্নতি সম্ভব নহে, তেমনি 

দেশের সমগ্রিক অর্থমতিক উন্নয়নের আশাও দুরাশা মাত্র । নিম্নলিখিত কারণে ভারতে 
সর্বাগ্রে কষির স্বল্প উৎপাদনশীলতা দৃব করিয়া কৃষির উন্ন'নের প্রয়োজনীয়তা রহিযাছে। 

১. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব হইতেই ভরতে খাগ্যঘাটতি চলিতেছে। খ'গ্যেব চাহিদ| 
ভবিষ্ততে আরও দ্রুত বুদ্ধি পাইব র সম্ভবনা রহিয়'ছে। কারণ একদিকে জনসংখ্যা বৎসরে 
২ শতাংশ হাবে বৃদ্ধি পাইত্তেছে এবং অপর'দকে অর্থনীতিক উন্নতির বর্তমান চেষ্টার ফলে 
তই আয় ও কর্মসংস্থান ব,ডিবে ততই দেশের অত্যন্ত দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে অর্ধাহাব ও 
অনাহার কমিবে। ষাহাবা একবে লন! খাইত তাহার! দুইবেলা খাইবে । ভারতবাসীর জ বনযাত্রার 
মান অত্যন্ত অবনত বলিবা এই অবস্থয আয় বৃদ্ধিব ফলে খ'ছ্যের চাহিদা! দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে। 
ইহাছাডা কৃষিকাধ ছাডিয় যতই অধিকলে ক শিল্পে যোগদান করিবে, ততই তাহাদের খ'গ্যের 
চাহিদা মিট ইব রক্ন্য কুষকদেব আবও বেশে থছ্য-উৎ্পান্ন করিতে হইবে । স্ৃতরাং দেশকে 
খাঁগ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইব র জন্য অত্যন্ত দ্রুতগতিতে খ'গ্যের উৎপাদন ব:ডাইতে হইবে । 

২, বিকাশম'ন শিল্পগুলির ক্রমবর্মমান ক চ'ম'লের চাহিদ। কৃষক্ষেত্রকে মিট।ইতে হইবে। 
এজন্য কৃষিজাত উ্তাম'লের উৎপাদনের পরিমাণ যেমন যথেষ্ট বড়াইতে হইবে, তেমনি বহু 
গ্রকরেব কচ মাল উৎপাদন করিতে হইবে। 

৩. বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানির জন্য মৃন্যব'ন 
বিদেশীমুদ্র। উপার্জনের উদ্দেশ্টে বিদেশে চাহিদা অছে এরূপ কাচম'লের রঞ্ঠানি বাড়াইতে 
ছইবে। এজন্য এ সকল ক চাম'লের উৎপাদন যথেষ্ট বাড়াইতে হইবে। 

এককথায়, খাগ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ, শিল্পের ওয়োজনীয় ক চামালের পধান্ত যোগান ও 
॥যিজাত কাচ মলের রঞ্চ।নি বৃদ্ধির জন্য কৃষির মেট উৎপাদন উল্লেখযে গ্য পরিমাণ বুদ্ধি, 
উৎপন্নেৰ উৎকর্ষ বুদ্ধি ও বৈচত্র্যসাধন করিতে হইবে । ইহার জন্য কষির উৎপাদনশীলতা 
বৃদ্ধি করিতে হইবে । তবেই কুষক পরিব রগুলির উৎপাদন এত বুদ্ধি পাইবে যে, নিজেদের 
ভে'গের অতিরিক্ত উদ্বস্ত থাকিবে । কৃষির এই উদ্ছত্তই অকৃষকার্ধে নিযুক্ত ব্ক্তিগণের খ'ছ্যের 
চাহিদা, শিল্পের ক চামাল্গের চাহিদা ও রপ্তানির চাহিদা মিট।ইতে পারিবে । এই উদ্ধত স্যটিতে 
সক্ষম হইলেই, বতগান প্রত্যক্ষতে গনির্ভর কবির রূপান্তর ঘটিবে। বাজ্জারনির কৃষি প্রতিষ্ঠিত 
হইবে । দেশের অর্থনীতিক উল্পপ্ন স্থায়ী কৃষি ভিন্ত্বর উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে । তবেই দেশের 
অর্থনীতিক উন্নঃনে কৃষিক্ষেত্র উহার যথার্থ ভূমিকা পালনে সক্ষম হইবে। পৃথিবীর অন্যান্ত 
দেশেও কৃষির পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ছাড়! প্িক্বিপ্লব সাফল্য লাভ করে নাই। এই জস্তই ভারতের 
পঞ্চবযিক পরিকল্পনাসমূহে কুষির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে। 



£ 

স়্াণ্সহদ। লহভান্ঠাবকাশ ৮ 
২ প্রতিকার ঃ কৃষিকাঠামোর পুনর্গঠন ( হ210605 : 42801001091 

820:88101580800.) £ ভারতীয় কৃষির স্বপ্প-উৎপাদনশীলতা ও পম্চাদপদ অবস্থা যেমন 
নানাবিব ত্রুটিপূর্ণ অবস্থার ফল, বিবিধ খণ্ড সমস্ার কেন্দ্রীভূত ফল, তেমনি ইহার প্রতিকারের 
জন্য এ সকল খণ্ড সমস্তাকে একফে'গে আক্রমণের প্রয়োজন রহিয়াছে। চতৃর্দিক দিয়া 
সকপপ্রকাঁর ক্রটিপূর্ণ অবস্থার বিরুদ্ধে ব,বস্থাঁ অবলম্বনের. 'জন্ত সামগ্রিকভাবে বতগান কৃষি 
ক।ঠামোর পুনর্গঠন প্রযোজন। তবেই একমাত্র কৃষির উন্নয়নের বিরগুলি দূর করিয়া কৃষির 
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কর! সম্ভব। এজন্য নিয়্লিখিত ব্যবস্থা অবশ্যই অবনন্বনীয়। ৮ * 

১. কৃষকের! যাহাতে প্রাণপণ পরিশ্রম করে সে জন্য সর্বগ্রে তাহাদের উপযুক্ত প্রণোদনার 
€ 8)0০01%৪ ) ব,বস্থ। করিতে হইবে । ইহার জন্য ভূমিব,বন্থার সংস্কার, খাজনা হাস, পুরাতন 
দেনার ভার লাঘব, জমিতে কৃষকের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যবস্থা অবনন্বন করিতে হইবে। 
ইহাতে পরিপূর্ণরূপে জমি ববহারের বাধ! অপসারিত হইবে। 

২. জে'তের আয়তন বৃদ্ধি করিতে হইবে। বতগান ক্ষুদ্ধ জোতের পরিবতে 
বৃহদাকার জে'তের প্রবতন না হইলে জমিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ 
পাওযা যাইবে ন। এজন্য সমবায় জোতের প্রবত'ন বাঞ্ছনীয। ইহার ফলে জমির উপযুক্ত 
ব্যবহার সম্ভব হইবে। 

৩. কর্ষণষে।গ্য পতিত জন্মি উদ্ধার করিয়া কর্ষিত ভূমির আয়তন বাঁড়াইতে হইবে 
ইহার জন্য মরু ও উর অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ দ্বারা ভূমিক্ষয় নিবারণ, উপযুক্ত পরিমাণে সেচের ব্যবস্থ 
প্রভৃতি প্রয়োজন। - ২৯ - 

৪. প্রগ।ঢ কৃথির প্রবতর্ন করিতে হইবে। জৈব ও কৃত্রিম সারক্সব্যবহার বৃদ্ধি, ভূ 
সংরক্ষণ, শুফ কৃষি, মিশ্র রুষি, উন্নত বীজ ব্যবহার, আধুনিক রুষি পদ্ধতির প্রবর্তন, আবর্ত; 
কৃষি ইত্যাদির দ্বার! কৃষি জমির সর্বাধিক বহার ও উহা! হইতে সর্বাধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব । 

৫. ইহার সহিত প্রয়োজন কষিজাত ফসল বিক্রয় ব্যবস্থ।র উন্নতি, খণের পর্যাগ্ড 
বোগ।ন। 

৬. অপর প্রয়োজনীয় বিষয় হইল কৃষকের পক্ষে সম্তোষপ্জনক অথচ যুক্তিস্ত, 
কৃষিজাত দ্রব্যের মৃূল্যস্তর প্রতিষ্ঠ। ও উহার স্থিতি। কৃষিজাত "দ্রব্যের দর অতি অল্প হইলে 
যেমন কৃষকের সর্বনাশ, তেমনি অত্যধিক হইলে উহার ব্যবহারকারিগণের ক্ষতি। আবার 
কুষিজাত দ্রব্যের দর যদি ঘন ঘন ওঠানাম! করে, তাহাতেও কৃষিকার্ষে লাভের অনিশ্চন্নতা দেখ! 
দেয়। সেজন্য কষিজাত দ্রব্যের যুক্তিসঙ্গত ও স্থিতিশীল দর কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
জন্য অপরিহার্ধ। 

৭. ভারতে কৃষির স্বল্প উৎপাদশীলতার অপর একটি কারণ কৃষিতে নির্ভরশীল জনসংখ্যা; 
আধিকা। এজন্য কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াইতে হইলে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের 
কৃবিনির্ভর শিল্প (707047018079) ও অন্যান্য গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে; 
প্রসারের ছারা কৃষি হইতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার শিল্পে অপসারণ প্রয়োজন 
ইহার মহিত সংগতি রাখিয়া! দেশের সাধারণ শিল্পায়নের হার বুদ্ধি করিতে হইবে। 

৮. সর্বোপরি প্রয়োজন, উপরোক্ত কার্ধক্রমগ্ুলি সফল করিবার জন্য সুনির্দিষ্ট কৃষি 
পরিকল্পনা ও উহা কাধকর করিবার জন্ত রাষ্ট্রের উদ্োগ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারে 
সহযোগিতা! । বলা বাহুল্য ভারত বিগত দশ বৎসর ধরিয়া, এই পথেই অগ্রসর হইতেছে এব 
ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভে সক্ষম হইয়াছে 



' দীগংয়াক্ত বাঘস্থাগুলির ছারা কৃষির উদ্নধন ও উৎপাালদীলতা বৃদ্ধির পথে ভার 
“জতিঠান্িক বর্তমান বাধাগুলি অপসারিত এবং নূতন ও অনুকূল গঠনগন্ত ও একা 
পরিবেশ হবি হইবে । এবং কৃষির ভিত্তির আমল পরিবর্তন ও পুনর্গঠন ঘাটবে। ভাহাতে 
কফির উৎপাদনশীলতার যে সবিশেষ বৃদ্ধি ঘটিবে উহা! দেশের অর্থনীতিক উল্লানের উপযোগী 
নির্ভরযোগ্য ও ভ্বনিশ্চিত উদ্ধত হিতে সক্ষম হইবে। সংক্ষেপে ইহাই কৃষির বল্ল উৎপাদন ও 
পশ্চাদপদ অবস্থা দূবীকরণের জন্য কৃষির পুনর্গঠনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা । 

রি কৃষির উল্পয়নে রাষ্ট্ুকতৃঁক গৃহীত নীতি ও ব্যবস্থাসমূহ 
£011015 & 240:891009 400? ও শান 9 নগত 
£01২ 20৮ ,0াধানাণ 0৮ 80161010117) 

আজ পর্যন্ত কৃষির উদ্নউিকল্ে বটকডক গৃহীত নীতি ও ব্যবস্থাগুদিকে কালান্ষাযী ছুই 
পর্যায়ে বিভক্ত কব! যাঘ। যথ,, স্ব'ধীনতাব পূর্বযগ ও স্বাধীনতার পরবর্তী হগ। 

১ ম্বাধীনত"র পুর্বসুগ : ই'রেজশাদনের যুগ উনবিংশ শহাঁজীর শেষভাগ পর্যন্ত কৃষির গ্রতি 
তৎকালীন সরকারের শী উকে এককধাধ অবহেলার পীণ্ত (00106 010 0১০৮৮ ) বলা ধাব। সরকারের 
ভু্িকা ছিল নিক্ক্ুপ দর্শ কর। বারশবাও ছৃতিক্ষের প্রকে'পে বিধবস্থ, নে বুগর কৃষি ও কুঁমকের খাক্চনামকুষঃ 
চুঠিক্ষ হাণ, তাকান্ত খণ প্রস্ততি কযেক্টি সামধিক ব্যন্গ্ার অধিক ধিছু গ্রহণের প্রযোজনীয়»1 সরকার 
অনুভব করেন নাই। বর্তব'্ন শতাব্দীর প্রান্ত হইতে এই নীতির আশ্শিক পরিবর্তন ধটে। নিল্িব দর্শকের 
তু'ষক ত্যাগ করিয়া স্রকাৰ আংশিকভাবে সক্রিয় ভূমিক। পানের গিদ্ধা্ত গ্রহণ করে। এই শী তি ইংরেজ- 
শাননের শেষকাল পর্যন্ত বলবৎ ভ্থিল। কিন্তু এই নৃতন নীতি কখনও কৃণ্ঘর মূল সমসা! সমাধানের সামাগ্রক 
চেষ্টার রূপ লব নাই। 'তৎকারখীন স্রুক'ণী বাবা সর্বদাই কৃষির %ও সমসাউজির জমাধানের পুণক পৃণক 
প্রত্ষ্টোর মধ্য সীমাবদ্ধ চিল। ১৯৯৪ সালে সমব'য় আইন পাস করিয়া লমনায় খগদান সমিতিব গঠ ন উৎসাহ 
দান করা হয। ১৯৫ দালে “কক্রীব ও প্রাদেশিক কৃষদণ্তর স্থাপিত হয়। ১৯০৩ স'লে ফা ভারত কুষি 
কৃতাক (411-17705 ঞাত0187%1 8675069) প্রতিিত হয়। পুসার একটি কেলীয় কৃষি গবেষণাগার, 
কৃষি ধামার ও কৃষিকজেজ শ্বাপিত হয। বিভিন্ন প্রদেশও প্রাদেশিক কৃথধি গম্ষেণাগার ও কৃষি খামার স্থাপিত 
হয়। ১৯১৯ সালে কৃষির উল্নষ্শ্র ভার প্রাদেশিক সঃকারগুলির উপর দত্ত হইব'র পর হইতে ফেরী 
সরকারের ঝাজ শুধু প্রাদেশিক সণকারগুলির কৃষ সঙ্রান্ত কার্ধাবীর তদারক ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার পর ১৯২৬ মালে কৃষি সম্পর্কে একটি রাভকীয় ক'্মশন বসে ও ১৯২৭ চালে উহ 
একটি বিশ হিপোর্ট পেশ করে] কিন্তু ইহার অধিকাংশ হপারিশস্মূহ গৃহীত হইলেও কারকর হয় নাই। 
ইহার পর বিভিন্ন প্রদেশে কোথাও ভমির সং্বদ্ধকরণের ( ০077801,088190 ০ 170 ) জন্য হাইন, কে'খাও 
কৃষক-প্রজার গ্গর্থে কিছু কিছু তৃমিম্বত্ব আই নও ম'শোধন, আর কোপাও পুতাতন ছেনখর বে'ঝ1 ভ্রাসের ভনা 
ধহাজনী আইল প্রভৃতি পাস ও সংশোধিত হয়। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ বাক প্রতিষ্ঠার সময় উঠার একটি 
কষ খণ বিভাগ থোকা] হয়। ইঠ1 একটি উল্লেখযোগা ঘটশ1। ২য় মহাধুদ্ধের সময খানম লট দেগা দিলে 
সরকার 'জধিক পান্ত ফলাও আন্দোলন আরম্ত করে| জক্ষ লক্ষ টাকাব্যয় হইলেও, এই আর্দোহন 
প্রধানত বন্তুত] ও কাগজ-কল্মে লীমাবদ্ধ ধাঝায় বিশেধ ফলদান করে নাই। 

২. ম্ব'ধীনতার পরবর্তী যুগ $ স্বাধীনতাব পরবর্তা যুগকে আবার ছুই ভাগে বিভক্ত 
করা যায়। যথা প্রাক-পরিকল্পনা যুগ ও পবিকল্পনার যুগ । 

ক. প্র/কৃ-পরিকল্পন। যুগঃ ্বাদীন চলাভের অবাবহিত পরবর্তী যুগে দেশবিভাগের 
লে খাদ্য ও কীচামালের ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে সবকার অধিক খাছ ফলাও আন্দোফনে 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং খাস্ত ও ক চামাল আমদানি নীতি গ্রহণ করেন। অপরদিকে 
রিজার্ড ব্যাঙ্ক ও রাজ্য সরকার ফষ্ঠুত কৃধিখণ দানের পরিমাপ বৃদ্ধি করা হইড়ে থাকে 
অবশেষে ১৯৪৯ সালে সামগ্রিক ভাবে খাছ শবযংসম্পর্ণতা লাের অন্ত সরকারী অভিযান আর 



1০ 

8 কাগতের অন্নাত্ক ডমনের পারকানা প্রগগানের জড় গাধযানা ফাদশন হয় 
৯৯৫*-৫১ সাল হইতে অর্থনীতি পরিকল্পানার যুগ শুক হয়। 8৪ ৰ 

খ. পরিকল্পনার যুগ ঃ কৃষির সর্বাজীণ উন্নপনের প্রকৃত সরকারী প্রচেষ্টা এই সমঃ 
হইতেই আরম্ভ হইয়াছে বসা যায়। পরিকল্পনার যুগকে আমর! আলোচনার স্বিধার জগ 
আবার তিনভাগে ভাগ করিতে পারি। যথা প্রথম পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পরিকল্পানা ও তত 

। টি 

প্রথম পরি সল্পন।কালে কির অগ্রগ'ত 
85 58008911185, 780 7৮:00559 0৮ 8০107-শা0 হা নাচ চাহ ৮7৭ 

কার্যত্রম (51082510776 ) 2. প্রথম পরিকল্পন'তে কৃষির উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া 
হইয়াছিল। কারণ ইহা ছাডা অধিকাংশ দেশধ,সীর জী বনযাত্রাষ যানের উন্নতি, খাদ্য ও কঁচা- 
মালের ঘট.তি ও মুদ্র/্ফ'তির চাপ দূব করা সম্ভব ছিল না। ইহাতে যে সকল গুকক্পেব উপর 
গুরুত দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইল সমষ্টি উন্নদন গবল্প ও জাতীয় মন্পরাসারণ সেবা, ম ঝারি ও বড় 
সেচকায, বন্যা শিয্্ণ, পতিত জমি উদ্ধার, উতরুষ্ট সাব ও বীজ ব্যবহাব, কৃষিতে অধুনিক 
পদ্ধতি ও যন্ত্রপ।তির প্রচসন, সমবায় ভিত্তিতে কৃষ্বকার্ধে উৎসাহ, গ্রাম্য ৰণ ব বস্থার পুন্গঠন, 
ক'ষ পণোর বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি, গ্রাম'ঞ্চলে পরিবহণেব উন্নতি এং ভূষি ব্যবস্থার সংস্কার 
অর্থৎ কষিক'ধের প্রযুক্জিবি্ঞ গত উন্নতি ( ৮০০17709102] 111000956186206 ), ন্তন 
্রতিষ্ঠ'নিক ব্য স্থ। স্থজন, ভমিসংস্কার ও কৃষি সংগঠনের পুনর্গঠনমৃস্ক এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা 
কষির সম্ভ ব; উৎপাদন ক্ষমতা বৃ্ধি করাই সবকাবের গুধ'ন লক্ষা ও নীতি ছিল। + 

অগ্রগতি । [১:০£555 ) £ প্রথম পরিকল্পনা কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ম!ঝ।রি 

ও বড সেচকাধেত জন্য সবকবের মোট ৬০১ কে টি ট ক! খরচ হুইযাছিল। ইহা প্রথম পরি- 
কল্পনান মোট সবকাবা খবচের (১৯৬০ কে.টি টকা ) ৩১ শতাংশ । ইহার ফলে প্রথম পরি- 
কল্পন'ব শেষে কষিব মোট উৎপণদন বা কষিজাত আয় ১৭ শতীংশ ও খাছাশস্তের উৎপাদন 
১ কে।টি ১০ পক্ষ টন ও একব গ্রতি উৎপাদনশীলতা! বৃদ্ধি পায় । ( যেমন চাউলের একর প্রতি 
উৎপাদন ৬৯৪ পাউও হইতে বাড়িয়। ৭২৭ পাউও্ড হয়।) ইহা ছাড়া তুলা ও পাটের ন্যায় 
বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদনও বাড়ে। | 

ছিতীয় পরিকন্তরনাকালে কুষির কার্যক্রম ও অগ্রগতি 
পু5 27002801015 ও 22000595 086 0510০071085 হত 225 55০010 ৮৪ 

কার্ধত্রম ( 2:081817186 ) £ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পা়নে অগ্রাধিকার দেওয় 
হইলেও কৃষির উন্নয়নকে অবহেল। করা হয় নাই। সমষ্টি উন্নন প্রকল্প ও জাতীয় 

সম্প্রন'রণ সেবাকর্ধ আরও প্রসারিত করা হয়। বড় ঝড় সেট গ্রকল্পগুশির আরন্ধ কর্ম সমাধ্ 

ও ছোট এবং মাঝারি সেচকর্ষের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ কর। হয়। ইহার সহিত্ত 
রুষিকাধে, ক'ষঙজাত দ্রব্যের বিক্রয়ে ও কৃষিনির্ভর শিল্প গ্রসারে (£:০-10908৮5) সমবায়ক্ষেত্রে 

( ০০-০0০০৪ড০ 58০60৮ ) গঠন ও প্রসারিত করার নীতি গৃহীত হয়। ম্ধ্শ্বত্ ভোগীদে 

বিলোপ স.ধিত হয় এবং জোত-জমির সর্বোচ্চ সীমা (০৫1]1থ2 00. 12750 00010709 ) নিথি 

করিবার নীতি গ্রহণ কর! ও সমবায় কৃষিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। ইহার সহিত গ্রাম্য খ' 

ব্যবস্থার বম্প্রদারণ ও গ্রামাঞ্চলে ব্যা্কিং ও পরিব্হণেরধপ্রপার চলিতে থাকে। ও 



০ 

অগ্রগতি (79105:655৪ )£ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি, সমঙি উন্নয়ন প্রকল্প ও সেচকাধের 

অগ্য মেট ৯৫০ কোটি টাকা বায় হয়। ইহা! দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী মোট ব্যয়ের (৪৬: 
কোটি টকা ) ২০ শতাংশ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ১৬ শতাংশ 
খান্যশস্তের উৎপাদন ১৫ শতাংশ, ও একর প্রতি উৎপাদনশীলতা আরও বৃদ্ধি পায় ( যেমন 
চাউলের একর প্রতি গড় উৎপাদন ৮*৭ পাউও্ড হয় )। তবে, সামগ্রিকভ'বে কৃষির অগ্রগতি 
এই সময়ে সন্তোষজনক হয় নাই। খ্শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য পূর্ণ হয় নাই। এবং এই 

সময় হইতেই পুনবায় খাছ্যসমস্তা দেখা দেয। সমবায় খামারের অগ্রগতিও সন্তোষজনক হয 
নাই। ভূমিসংস্কার কার্যও বান্তবে পরিপূর্ণত। লাভ কবে নাই। 
পরিকল্পন।র এক দশকে কৃষির অগ্রগতি 
80077110275, 20%61.02846 হাথ ॥ 2050:8105 0 ৮75 খা 

সামগ্রিকভাবে পবিকল্পনাব প্রথম দশ বৎসরে (১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৬*-৬১ সাল ), কৃষি; 
মোট উৎপাদন বা রুষিজাত আয় ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাগ্শন্তের উৎপাদন বাড়িয়া 
৪৬ শতাংশ। নাইট্রোজেন জাতীয় সাবেব ব্যবভাব বাড়িয়াছে ৩১৮ শতাংশ । সেচের অধীনে 
নীট জমির পরিমাণ বাডিয়ছে ৩৩ শতাংশ । সমবায় মাধামে কৃষিধণের পরিমাণ বাড়িয়াছে 
৭৭৩ শতাংশ । প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিব সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে । নিঃসন্দেহে ইহ 
ভারতের কৃষিক্ষেত্রের উল্লেখষোগ্য অগ্রগতিব পবিচাফক | কৃষিন্ষেত্রেব সম্প্রসাবণের দ্বারা কৃষি 
গ্বল্পোন্নতির পাপচত্র ভাঙিয়া যাইতেছে। স্থাধী অর্থনীতিক উন্নদনে ভিত্তি রচিত হইতেছে। 

কৃষি অর্থনীতির বিকাশেব উল্লেখযোগ্য অর্জ হিসাবে, মস্তি উন্নঘন গুকল্প ও গ্রামীণ উন্নয়ন 
কাধের গণতস্ত্িক বিকেন্দ্রীকরণেব অঙ্গ হিসাবে সারা দেশব্যাপী সম্সারণ সেবাকর্মের 
বিস্তুৃতির কথ স্মবণযোগ্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনাব শেষে ভ'্রতের ৩ লক্ষ ৭০ হাজার গ্রামে 
দেশের গ্রামীণ জনসাধাবণের অর্ধেক সমষ্টি উন্নদন কার্ষের ফলভোগ করিয়াছে । গ্রামের 
সামাজিক ও অর্থনীতিক উত্নঘন কার্ধেব মূল দায়িত্ব আজ ক্রমেই অধিক পরিমাণে গ্রাম পঞ্চায়েত 
ও গ্রাম্য সমবায় সমিতিগুণ্পর উপর ন্যন্ত হইতেছে । সমবায় কৃষির গুরুতপূর্ণ পরীক্ষা! চলিতেছে 
এবং একর্ধে সহাযতার জন্য জাতীয় সমবায় কৃষি পরামর্শদাতা পরিষদ ( 1901079] 
4€09067%6%০ [90117)0 4&0515079 [30510) স্থাপিত হইয়াছে । নৃতন সচল গ্রামীণ 

সমাজের কাঠীমে! রচিত হইতেছে | 

ভূতীয় পরিকল্পনা! ও কৃষির উন্নয়ন 
স্বামি ₹1.91৭ 1৭0 50510101.7100588, 02৮21.01পাঞাহাধা 

ভারছের অর্থনীতিক পবিকল্লপনাব গ্রব*নকাল হইতেই দেশের অর্থনীতিক উদ্নয়নে কৃষির 
গুন্দত্থের কগ! পবিকল্পনা কমিশন উপলব্ধি করিয়াছিলেন । এজন্যই প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির 
উন্নয়নের উপব সর্বাধিক গুরুত্ব 'অ'বোপ কনা হউয়াছিল। প্রথম প্রিকল্পনার শেষে কৃষির 
সন্তেষ্গনক অগ্রগতি দেখা গেলে ও উহ্ভাব ফলে খাঁছ্যসমস্থ। একরপ দূব হইলে, পরিকল্পনা 
কমিশন দ্বিতীয় পনিকল্পনা বচনাব শিল্পায়নকে অগ্!ধিকার দিয়! কৃষির উন্নয়নকে দ্বিতীয় স্থান 
দেন। কিন্তু দ্বিণীয় পরিকল্পনার প্রথম ছুই বৎসবে প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা গুমাণ করিয়া 
দেয় ষে কৃষির উন্নতি দৃঢভিত্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলে অবিলম্বে দ্বিতীয় পরিবল্পনায 
কিধির উৎপাদন লক্ষ্য রদবদল করা হয়। কিন্ত তাহাতেও শেষ রক্ষা হয় নাই। 

স্বিতীয় পরিকল্পনা হইতে এই অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে যে ভারতের অর্থনীতিক 
খগ্রগতি শেষ পর্স্ত কুষির উন্নয়ন হারের উপর বিশেষভাবে নির্ভরদীল। এই শিক্ষা লাগ 
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রিয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নকে পুনরায় অগ্রাধিকার দিয়া শিল্পো্গতির সমান গুরুত্পূর্ণ 
স্থান দেওমা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভুলের এইভ'বে সংশোধন করা হইয়াছে। 

কার্ত্রম (7১:০8181075 )$ তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের 

জন্য মোট ব্যয় হইবে মোট সরকারী ব্যয়ের ২৩ শতাংশ । তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির জন্য ষে 
ব্যয় বরাদ্দ কর! হইয়াছে তাহা তুলনায় ২য় পরিকল্পনার কৃষিব প্রকৃত ব্যয়ের গায় ছিগুণ এবং 
প্রথম পরিকল্পনার মোট সরকারী ব্যয়ের প্রায় নিকটবর্তী। এই বিপুল ব্যয়ের দ্বারা কৃষির 
উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রায় ঘিগুণ করা হইবে। ইহাতে আগামী পাঁচ বৎসরে খ'ছ্যের উৎপাদন 
৩* শতাংশ ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন ৩১ শতাংশ ও যাবতীয় ফসলের মোট উৎপাদন ৩ 
শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে । নিয়লিখিত ছয় গুকার ব্যবস্থ। গ্রহণের দ্বার এই লক্ষ্য সাধিত হইবে। 

১ বড়, মাঝাবি ও ছোট সকল প্রকার সেচকার্ধের সমম্থয়ে এক ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের দ্বারা অতিরিক্ত ২ কোটি একর জমিতে সেচ প্রবর্তিত হইবে । ২, ২ কেটি ২, 
লক্ষ একরে শুফ কৃষি (07 191101076 ) ও ১ কোটি ১০ লক্ষ একরে ভূমি সংরক্ষণ কার্ধ 

প্রবতিত হইবে। ৩ নাইট্রোজেন জাতীয় সারের ব্যবহার প্রায় ৫ গুণ ও ফসফেট জাতীয় 
সারের ব্যবহার ৬ গুণ বাডানো হইবে । ৪. উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রবর্তন করিয়া 
গ্রামাঞ্চলে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা এচলনের জন্য সবিশেষ চেষ্ট! করা হইবে । আধুনিক যন্ত্রপাতি 
উদ্ভাবন, কারিগরী পরামর্শদান ও যন্ত্রপাতি নির্যাণে সহায়তার ভন্য একটি করিয়া দপ্তর খোলা 
হইবে। ৫. ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে ভারতের গ্ত্যেকটি গ্রামে সমষ্টি উন্নয়ন 
প্রকল্পের কার্য বিস্তৃত হইবে । গ্ত্যেকটি গ্রামে পঞ্চাফেত ও সমবায় সমিতি গ্রতিষ্িত হইবে। 
সেবা-ভিত্তিক সমবাযগুলির (5০1"৮109 ০০০1901161৮05 ) স্দন্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়৷ প্রায় ৩ 

কেটি ৭০ লক্ষ হইবে । ৫৩০ কোটি টাকার স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদের খণ ও ১৫০ কেটি টাকা 
দীর্ঘমেয়াদী ণ দান কর! হইবে। কাধজাত পণোর বাজারগুলিতে ৯৮০টি বড় গুদাম নির্মিত 
হইবে। ইহা ছাড়া সমবায় ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে আরও ৯২০০টি ক্ষুদ্রাকার গুদাম নিগ্মিত 
হইবে। সারা দেশে পরীক্ষামূলকভ'বে ৩২০০ সমবায় খামার প্রতিষ্ঠিত হইবে। ৬.' যথেষ্ট 
বৃষ্টিপাত ঘটে ও উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা আছে এরূপ কয়েকটি জেলা বাছাই করিয়া তথায় 
কষর উৎপাদন বুছির জন্য প্রগাঢ় কষিব (17069175159 00101৮80101 ) প্রবর্তন করা হইবে। 

ইতিমধ্যেই প্রত্যেক রাজ্যে এজন্য একটি করিয়। ক্লো বাছিযা লওয়া হইয়াছে । 
এই সকল বিবিধ ব্যবস্থা সার্থকরূপে কার্কর হইলে আশা কর! যায় ষে খাছ্যের উৎপাদন 

বর্তমানের ৭ কোটি টন হইতে বুদ্ধি পাইয়া ১০ কোটি টনে পধিণিত হইবে। তৈলবীজের 
উৎপাদন ৩৮ শতাংশ বাড়িবে (৭ লক্ষ টন হইতে ৯৮ লক্ষ টন)। ইচ্ষর উৎপাদন ২৫ 
শতাংশ বাড়িবে (৮০ লক্ষ টন হইতে ১ কোটি টন)। তুলার উৎপাদন ৩৭ শতাংশ বাড়িবে 
(৫১ লক্ষ গঁইট হইতে ৭০ লক্ষ গাইট )। পাটের উৎপাদন ৫৫ শর্তাংশ বাড়িবে (৪০ লক্ষ 
গাইট হইতে ৬২ লক্ষ গ(ইট হইবে )1 সর্বোপরি জমির ফণন একর প্রতি ৮*৭ পাউণ্ড হইতে 
বাড়িয়া ১০৩৭ পাউও্ড হইবে। 

এই সকল লক্ষ্য পূর্ণ হইলে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশবাসিগণ মাথাপিছু ভোগের জন্ 
বর্তমানে প্রতিদিন ১৬ আউন্স খাছ্যের পরিবর্তে ১৭ ৫ আউন্স খাদ্য পাইবে । কাপড়ের বাবহার 
মাথাপিছু ১৫৫ গজ হইতে বাড়িয্না ১৭২ গঞ্জ হইবে । 

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির অগ্রগতি (:087558 ): তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির 
ফলাফল এপর্যন্ত সকলকে অতান্ত নিরাশ করিয়াছে। পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে 
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খোট উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে বরং সামাস্ত কমিয়াছে। ইহার জন্ত প্রতিকূল প্রান্তিক 
অবস্থ'কে অংশত দায়ী কবা হইয়'ছে। ১৯৬১-৬২ সালে কৃষির ফল ১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া 
১৯৬২-৬৩ সালে ৩ শতাংশ কমিযা যায়। চাউলের উৎপাদন ৮ শতাংশ, গমের উৎপাদন ৭৫ 
শতাংশ ও চিনির উৎপাদন ২০ শতাংশ কমিগ্া যায়। অথচ তৃতীয় পরিকল্পনার বাৎসরিক 
কষিব ফলন বুদ্ধির হাব নির্ধাবিত হইযাছিল ৬ শতীংশ। ম্বতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে 
নির্ধারিত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য পূর্ণ হইবে কিনা সে সম্পর্কে সংশয দেখ। দিয়াছে। ইহার 
জন্য এ্ধানত দায়ী--কুষির বিবিধ উন্নঘন কার্ষক্রমেব মধো অগ্রাধিকাব সংক্রান্ত বিভ্রান্তি, 
প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক অবস্থা (1১000190159 ), বিভিন্ন শুবে কাধক্রমগুলি সম্পাদনের 
সুম্পষ্ট দায়িত্ব নির্দেশেব অভাব, গ্রামীণ উন্ন'নেব বিবিধ দপ্তরগুলির মধ্যে যথ'যোগ্য সংযোগ 
সাধনেব অভাব প্রভৃতি প্রবান্ন তুল ত্রটিগুলিব পুনরাবৃত্তি। ছুঃখেব ব্ষিব যে পবিদনাব 
লক্ষ্য ও উহাব ক ধক্রন ( [১1095 2110 1১) 00781)1765 ) এবং এগুলি জম্পাদনের (1620 

গ17)06 ) মধ্যে এই বাবধান এখনও প্যন্ত দু করবযা উঠ। সম্তথ হইতেছে না, অথচ ইহাই 
বর্তমানে পরিকল্পনাঁৰ স।ফল্যে পক্ষে অপবিহীয়। 
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কাষি সংস্কার 

44107091707 4£167011 

ভূমিকা! £ কৃষি সংস্কার বলিতে দুইটি বিষয় ঝুঝায়। একটি হইতেছে ভূমির ভেগদখল 
বা অধিকাবের শর্ত,বণীর (1497 ৪00০ ) সংস্কাব । অপরটি হইল প্রজান্বত্ব (07771)0)) 

সম্পর্কে শর্তাবঙ্গীর সংস্কাব। গ্রথমটির দ্বারা জমিব মালিকানা ও ক্রয-বিক্রয় এবং বন্ধকদানের 

অর্থিকাব নিয়ন্ত্রিত হয। দ্বিতীঃটির ছ্বার। কৃষকগণ যে জমি চাষ করে উহার উপর এবং উহার 
উৎপন্নেব অংশের উপর তাহাদের অধিকার সাব্যস্ত ও নিষন্ত্রিত হয়। 

ভূমি-ব্যবস্থার গুরুত্ব ঃ ভূমির ভোগ-দখলের গড বলী ও গ্রজান্ত্বের শর্তাবলী, অর্থাৎ 
এককথাষ ভূমি-ব্যবস্থা, দেশের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামী ণজীবন তথ! দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক 

ও সমাজভীবনের উপব গ্রভৃত প্রভাব বিস্তার কবে। জাতিসংঘের ভূমিসংস্কার সম্পকিত 

রিপোর্টে বল! হইয়াছে যে, দেশেব কৃষিজমিব ভে'গদখল সম্বন্ধীয় রীতিন)তি ও প্রথা এবং 

আইন কৃষকের উপর অতিরিক্ত রাজন্বের বোঝা আবোপ করিয়া তাহার জীবনযাত্রার মানকে 

অবনত কবিতে পাবে। তাহার উদ্ম বিনষ্ট করিতে পাবে, উন্নতির পথ রোধ করিতে পারে 
এবং জমির মা্সিকানাব নিরাপত্তার অভ'বে 'ভাহাকে জধ্তে পুঁজি বিনিযোগে নিরুৎসাহিত 
করিতে পারে। এজন্য কোন দেশের রুষি কাঠামোর গঠনের আলোচনায় ভূমি-বাবস্থার 

প্রসঙ্গ অপরিভার । 

ভারতের পুরাতন ভূমি-ব্যবস্থাসমূহ 
010 ৪৬9৭2149 0 1১1১ এব) ঘি ঘা) 

ভারতে সুদুর অতীত হইতে আন্ত করিয়া ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত রাজশক্তি ভূমিচে কৃষকের 

মীলিকানা শ্বীকার করিযা লইয়াছিল। শুধু উৎপন্নের একাংশ রাশত্তির গাপ্য রাজন্ব বলিয়! স্বীকৃত 

হইয়াছিল। 
কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে ভারতের তূমি-্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন ঘটে। ই'রেজগণ যে নূতন ভূমি 

বন্দোবন্তের প্রবর্তন করিল তাহাতে তাহার] ধ'রয| লইল যে রাগস্পতিই ( অর্থাৎ ইংরেজ সরকার ) দেশ্রে সমগ্র- 

ভূমির প্রকৃত সর্বোচ্চ মালিক ৷ তাহাগ কুষি জোনতর ৬গাও৭ বিচার ন1 করিয়া, অজদ্মা বা চাষের লাভ ক্ষতি 

বিচার না করিয়া নকল জমি হিধিশেষে থাজনার পরিমাণ ধার্য করিয়। নগদ্দ টাকায় উহ প্রদানের শিয়ম প্রবর্তন 

করিল। ইহার পণ্চাতে তাহাদের প্রধান অর্থনীতিক উদ্দেশ্ত ছিল ভূমি হইতে সর্বাধিক পগ্গিমাণ রাজন্ধ আদার 

করা। আর রাগুনীতিক উদ্দেষ্ঠ হিল দেশের মধ্যে নিজেদের শাম'নর সমর্থক একদল নূতন সামস্ততেণী কৃষ্টি 

করা। ইংরেজশাসনে চারিপ্রকারের তৃমি-বন্দোবন্ত গ্রচলিত হইয়াছিণ। 

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদ।রী প্রথা 
চচ14/৭58 ৩51 হাগানামা 
বঙ্গ, বিহার, মাদ্রাজ ও উড়িস্তাধ ইহ প্রবতিভ হইয়া্ধিল। ১৯৩৭-৩৮ সালের হিসাবে দেশের ২৫ শতাংশ 

ভাগে ইহ! গ্রচক্ত ছিল। ইহা ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক ইংলগ্ের অনুকরণে এদেশে প্রঝতিত হয়। 

এই ব্যবস্থার বৎসরের নিষিষ্ মময়ে খান] আদায় করিয়া যাস্ঠকারে অনা ছগিবে এই শতে? জধিগারগণকে 

ইংরে্লরফার হইতে জমির মালিঝান| গুদ্বান করা হইল। ফলে বৃষকগণ জমি এতদিনের মালিকাঁণ! হইন্ডে 
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বিচুন্ড হইয়া, কৃষক প্রভার, রাতে পরিণত হইল। এইরূপে রাষ্ট্র ও কৃষক এই ছুই পক্ষের মধো মধান্রতোগী 
এক ভঁভীয় পক্ষের আবির্ভাব ঘটিল। ইহার উপর আবার আদেশ জনিদারগণ খান! আদায়ের জধিকার 
তালুকদাণও অন্ঠান্ত উপন্বতভোগীর হত্যে অর্পণ করিল । এইরূণে সরকার ও চাষীর মধো মধ্য ও উপন্ত্বভোগী- 
রগ পরগাছ! শ্রেণী সৃষ্টি হইয়া, কৃষির উদ্ধত্ত সম্পদ শোষণ করিতে লাগিল। কৃষকের জীবদে চিরন্তন শোষণের, 
ধারিভ্রের ও বঞ্চনার অভিশাপ নামিয়। আদিল। 

অর্থনতিক ফলাফল ( ০০০0০72250 9£60%9 ): জ্জুফজল & ইহার সমর্থকগণের মতে, ক. ইহার 
দ্বারা সরকারের রাজন্ব হুঙগিদিষ্ট ও আদার হৃনিশ্চিত কর! হইয়াছিল । খ. রাজনীক্িকভাবে সরকারের অনুগত 

ও সমর্থক এক বিশেষ শ্রেণীর হৃষ্টি হওয়ার দেশে রাজনীতিক স্থায়িত্ব আদিয়াছিল। গ. নামাজিকভাবে 
জমিদ্ারগণ দেশের তৎকালীন সমাজের মুখপাত্র হিলাবে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পাকন করিয়াছে। দেশে সমাজ- 
সংস্থার ও শিক্ষাবিস্তার এবং জনকল্যাণমূলক কর্মে ইহারা অগ্রগণ্য ছিল। ঘ. অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ইহা কৃষির 
ষমৃদ্ধিতে সাহায্য ও নৈবছুর্বিপাকের হাত হইতে কৃষকগণকে রক্ষা করিয়াছে। উড. ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলে 
বিশেষত বে সকল অস্থ'যী বন্দোবত্তে ঘন ধন রাজদ্বের পরিবত'ন কর! হইয়াছে এবং তজ্জন্ত সে সকল অঞ্চলের 
কুঁষকগণ যেরূপ তাহাতে হূর্দশাপ্রস্ত হইবাছে, দে ছুর্ভীগা হইতে ইহা! কৃষকসমাজকে রক্ষা করিয়াছে। 

কুফল £ কিস্ত এই সকল তথা কথি চ হৃবিধার তুলনায় যে জমিদারী প্রথার কুফল অধিক মারাজ্কক কলদায়ী 
হইছিল, ইহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে সহজেই তাহা। বুঝা যায়। এবং দেজন্যই ইহার অবসান 
ঘটে। ফ্লাউড কমিশন নামে পরিচিত অবিভভ্ত বাংলার ভূমিরাজন্থ কমিশনের মতে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার নিম্নলিখিত 
কুফল দেখ! দিয়াছিল। 

ক. ভূমিগজস্বের পরিমাণ সরকার চিরদিনের জন্য নিষিষ্ট করিয়া দিয়া, পরবর্তীকালে খাজনা বৃদ্ধির 
সযত্তটুকু জমিদারগণকে অর্পণ করিগ্লা নিজে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । জমিদারগণ চাষীর খাজন] নানাভাবে 
বৃদ্ধি করিয়াছে কিন্তু তাহা সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করে নাই। খ. কৃষির যতটুকু সমৃদ্ধি ঘটিতাছে তাহার 
সবটুকুই জযিদারগণ নিজেরা €শাঁষণ করিয়া সমগ্র সমাজকে বঞ্চিত করিয়াছে । জমিদারগণের ফমৃদ্ধ দেশের 

সমৃদ্ধি ঘটার নাই। গ. দেশের খনিজ ও ভলসম্পদ যথাযখবাবহারে সরকার ও অগাচ্াাদের বাধা দিয়াছে। 
খঘ, সরকার ও কৃষকর মধ্যে অস্তরাল সৃষ্টি করিয়া! কৃষকদের ও কৃষির প্রয্লোজনীয় বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্র্থে 
সরকারের অনুবিধা সষ্টি করিয়াছে । ইহার হবার! কৃষকগণের স্বার্থে প্রয়োঞনীয় নরকারী বাবস্থা অবলম্বনে বিদ্ব 
ছুটি করিয়াছে । উ. উত্তরোত্তর খাজনা ও অট্ধৈ আদায় বৃদ্ধি করিয়া, বেগায় থাটাইকা কৃষকগণকে সর্বস্বান্ত 
করিয়াছে । খেয়ালখুশিমত কৃষকগণকে জমি হইতে উচ্ছেদ করিয়াছে । চ. কৃষকগপের উপরে অসংখ্য সধ্য 
ও উপশ্ংতোগী শ্রেণী হুঠি করিয়া! তৃমিবাবস্থার জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছে । গু, জমিদারী কাছাগ্তে ইচ্ছামত 
কুষকগণের স্বত্বন্বামিত্বের দলিল ও নধিপত্রের পরিবর্তন করিয়া অসংখ্য কৃষকের প্রতিকারহীন সর্বনাশ সাধন 
করিয়াছে । জ. কৃষির সারবস্টুকু নিঙ্গেরা গ্রহণ কণ্য়াছে অথচ কৃবির উন্নঠির জন্ত কোন যত্ব লয় নাই। 
ঝ. কুষকশগণের দেয় খাজনা নির্ধারণে কোন যুক্তি বা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে নাই। 

এককথায় কমিশনের মতে, জমিদারগণ কৃধির উন্নতির সবপ্রধান প্রতিবন্ধকতা সৃতি কগিয়াছে। এজন 
তাহার! ইহার অবদ'নের হপারিশ করিয়াছিলেন । ভারত হ্বাধীনতালাতের পর, প্রণম পরিকল্পনাকালে জমিদারী 
প্রথা উচ্ছেদ্বের আইন পাল হয় এবং উহার দ্বারা! এই অভিশপ্ত ব্যবস্থার অবসান ঘটে। কিন্ত জমিদাগী প্রথা 
খাকাকালীনও, কৃষকগণের স্বার্থরক্ষার্থে শেষ পরস্ত বিভিন্ন প্রদেশে প্রজান্বত্ব আইপ পাস করিতে হয়। 

২. মহ'লওয়ারী বন্দোবস্ত 
04%81.তা৪1 537688 

মধাগ্রদেশ ও পল্লাবে এই প্রথা প্রচলিত হয়। ইহা! একপ্রকারের যুক্ত-গ্রাম-রায়তী প্রথা! (10177 11586 
9125085 11 ইহাতে গ্রম্য জনসমাজকে €51115£9 007050901516865 ) গ্রামের সমুদয় জমির যুভ্ত। মানসিক 

বণ] শ্ীকার করা হয়। এবং উহার অধিবা দীিগকে যুক্ত অথন! পৃথকভাবে খাজন। প্র'নের ডন্য দায়ী করা 
হয়। সাধারণত এই ব্যবস্থায় একশ্রেণীর অধীনস্থ রা়তগণ চাষ করিয়। থাকে । ঙবে গঞ্জাবে জমির মালিকগণ 

নিজেয়াই চি করে। 

অর্জনীতিক ফলাফল (৩০০,953$৩ 6225965) £ ক: ইছাতে বৌথতিত্তিতে চাষের হুযো? 

আাহছে। বিভ অধিকাংশ ক্ষেতে ডাহ1 ঘটে নাই । কলে ব্যন্তিগত তিত্তিতে চাষের দরূণ জোতের আর়ত, 



৯০, 

ক্রমেই ক্ুদ্রতর হইয়াছে । খ. অধিকাংশ অঞ্চলেই হাগিকগণ নিজের! না চবিরা, গ্রজা1! বসাইঙ। চাষ করান ॥ 
তাহাতে এই ব্যবস্থাও কৃষকপ্রজার সমন্তা দেখ! দিয়াছে 

৩, অস্থায়ী বন্দে বস্ত 
পুপ80787৩ 92--7.5175 

আগ্রার জমিনাণী প্রথা, অযোধ্যার তালুকদারী প্রথ| ও মধ্যপ্রদেশের মালগুজারী প্রথা ইহার অন্তর্গত । 
অগ্যন্্ চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথায়ু কৃষকদের ক্ষতি লক্ষা করিয়া আগ্রা ও অধোধ্যায় অস্থাধী ভিন্তিতে জমিদারী ও 
তালুকদারী প্রথা প্র-ঠিত হয। ইহাতে কৃষকগণের স্বার্থরক্ষার প্রতি অধিকতর যর লওয়| হইয়াছিল । 

অর্থনীতিক ফলাফল (৩০০.905309 62505 )£ কিন্ত তাহাতেও অবোধ্য'য় তালুকদারগণ 

কর্তৃক কৃষক উচ্ছেদ, থাজন। বৃদ্ধি প্রভৃতি কুফল বন্ধ করা যায় নাই। আগ্রার জঙ্গদারী প্রথাতে কৃষকগণের 

উপর থাঞ্জনার চাগ বৃদ্ধি পাইঘাছে। মালগজ্ারী প্রথাততে মধা প্রদেশে পুরাতন সারাঠা শাননকালে নিব 
খাজ-] আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের (মালগুলজ্পার নামে পগ্িচিত ) ইংরেক্গ সরকার ভূমির মাপিক বগি! 
হ্বীকার করিয়া জয়। ইহাতে বৃষকগ ণর জমির অধিকার বিনষ্ট হয়। তবে মালগুজারদের অধীনস্থ কৃষক- 
প্রজাগণের অস্থান্ শ্বহ রক্ষার প্রাতি যত্ব লওয়া হইয়াছিল। 

৪. রায়তওয়ারী ব্যবস্থা 
8৯২৯5 557 ভাত 

ইাতে সঞাসরি ভাবে কৃষকগণকে সরকার হইতে ভূমি-বন্দোবস্ত দেওয়া হইল এবং কৃষকগগ তাহাদের 
নিজ নিজ ভমির খাজনার জন] মরকারের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী হইল। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও আনামে ইহা 

প্রচলিত হয। ইহাতে জমির মালিকানা সরকারের বজায় থাকিল কিন্ত চাষিগণ খাজনা প্রদানের শর্তে জবি 
ভোগদখ'লর অধিকার পাইল। 

অর্থনশতিক ফলাফল (৩০০:,০৪০7৩ 6££6০৪ ): কিছুদিন পর পর নৃতন করিযা জরীপ 
করিবার দমব খাজনার হার বৃদ্ধ করার দপুনত্কৃষকগণ অতাখিক খাজনার ভার উৎ্পীড়িত হইয়াছে। 

সরকারের নিকট হইতে জম বন্দোবস্ত ইয়া বৃুধকণণ তাহাতে পজা! বসাইধা চা করিয়াছে । ফলে 
ইহাতে মধাস্বতের হি হইয়াছে । কিন্তু নরামরি সরকারের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া! চাষ ই 
নুযোগ থাকায় উদ্ভমশীল বৃষকগণ ইহাতে উপকৃত হইয়াছে। 

অভ্তব্য £ ইংরেজ শাসনাধীনে ভারতে যে ভূমি-বাবস্থার উদ্ভব ঘটিল তাহার প্রকৃতি বিচার ভি 
দেখ! বায়--. 

১, দেশের সর্বত্র একরপ ভুমিবব্যবস্থা প্রবতিত হয় নাই। একই অঞ্চল, প্রদেশ এমন কি জেলাতেও 
বিভিঃ প্রকারের ভূমি বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়া অতান্ত জটিলতা দি হইয়ানিল। 

২. দেশের শতঞর1 ৪* ভাগেরও অধিক অঞ্চলে, প্রকৃত কৃষকগণের উপরে নানারূপ জমিদার, ত'লুক দায় 
ইত্যাদি মধ্য্বতভোগী শ্রেণীর হষ্টি হইয্লাছিল। ইহার পরগাহা! হিসাবে কৃষকের আয়ে ভাগ বদাইয়! কৃষি 
অর্থনীতির প্রাপর্কে প্রবভাবে শোষণ করিত। নানারূপ কর, খাজনা, আবওয়াব নজরান! ইত্যাদি 
অসংখ্য প্রকারের দেয়র (006৭ ) ভারে প্রগীড়িত কৃষকগণকে কায়কেশে দিনযাপন করিতে হইত। 

৩, কৃষকের শ্বঙন্থামিত্বের নিরাপত্তা ছিল ন1]। বিশেষত জমিদাণী প্রথার অন্তর্গত এলাকাতে যখন তখন 
খেয়ালখুশিমত কৃষক গ্রজাদের জমি হইতে উ-চ্ছুদ ঘটিত। 

৪, কৃষ*গণের উপর খার্য খাডনাও অভাধিক ছিল। খাজনা ধার্ধ করিবার কোন হুচিন্তিত যুক্তিসঙ্গত ও 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিছু ছিল না । ফলে কৃষিজার্ষের লাভ-ক্ষতি বিচার করিয়! খাজন] ধার্য হইত না। 

৫, ইহ] ছাড়া ভূতপূর্ব ছ্রেশীয় রাজা তে কৃঃকের অবস্থা ছিল আটো শোচনীয় । এ সকল অঞ্চলে 
কুষকগণ প্রকৃতপক্ষে তৃমিধাসে পরিণত হইয়াছিল। 

বল! বাহুন্য, জটলতাপূর্ণ তূমি-ব্যবস্থা, অত্যাধিক খাজ্রনার হার, নিরাপত্তার অভাব, অধান্বত্ব ও উপব্্ 
ভোগীদের শোষণ ও ভূমিদানত্ব_-এই সকল অনন্থা! মিলি কৃষিকার্ষে কৃষকের সমস্ত আগ্রহ, প্রেরণা, উতলা ও 
উদ্তম বিনষ্ট করিয়া ভারতের কৃষকগণকে দানিস্র।, হতাশা, দিগীর্ডীদ ও বৃতুক্ষায় বীনদে হেন চিরতরে বিধালগ 
দিগ়্াছিল। সামস্ততাঙ্রিক ভূমিষাবগ্থার এই খাভাবিক কল, হুল্পষ্টই দেশের অর্থপীতিক উন্নয়নের গ্ুব্ ভা » 



কুষি সংস্কারের প্রয়েজনীয়তা 
বগা এহেঠি 202 5085 71181৭ 5855088 

সামস্ততঘিক ভূমি-ব,বস্থা পৃথিবীর সর্দেশেই কৃষককে এক শোষণমূলক, নিরাপতাহথীন, 
প্রতিকারহীন অন্যায় উৎপীড়নের জীবন যাপনে বাধ্য করে বলিয়া, ইহা কখনও কুহিন্ন উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। শিল্পোন্নতির পক্ষে প্রয়োন্জনীয় কৃষিজাত উহ্ত্ত হুষ্টি করিতে 
পারে না। এজন্ত পশ্চ তোও আধুনিক ধনতান্ত্রিক সঘাকব)বস্থা। গুৰঁনের পূর্বশর্ত হিসাবে ভূমি- 
সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল। 

ভারতেও এই পুত্রাতন অকাধকর ব্যবস্থ। দীর্ঘকাল ধরিয়া অর্থনীতিক অগ্রগতির পথরোধ 
করিয়া .রহিয়াছে। এজন্য বহুদিন হইতেই ইহার স্স্কার ও পরিবওনের প্রয়োজন অন্ধতৃত 
হইতেছিল। অবশেষে বিদেশী শাসনের অবপানে ইহার শেষ বাধ। অপসংরিত হওয়ায়, ভূমি 
সংন্কীর দেশের কৃষির উন্নপনের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে গৃহীত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 
এজন্ত সুস্পষ্ট ভূমি সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করা হয়। 

ভারত যে পরিকল্পত অর্থনীতিক উন্নয়নের পথ গ্রহণ করিতেছে, তাহাতে উত্পাদন সবিশেষ 
বৃদ্ধি, কৃষির বৈচিত্র্যসাধন ও একটি প্রগতিশীল কৃষি কাঠ'মো৷ গঠনের জন্য ভূমি ব,বস্থার সংস্কার 
অপরিহার্ধ। 

ভারত সরকারের ভূমিসংস্ক।'র নীতির লক্ষ্য (0৮1০০0:৮65 ০£ 096 19730 
সুতো ১০11০ 0£ 606 (30561120619 )১ পরিকল্পনা কমশন ভূমিসংস্কারের দুইটি ৰ 

লক্ষ্য নির্দেশ করিয়াহেন__ 
১. কৃষিব উৎপাদনশীলতা ও দক্ষত। উল্লেখনীয়রূপে বৃদ্ধি । 
২. কৃষেব,বস্থায় মকলপগ্রকার শোষণ ও স'মা্রিক অন্যায়ের অবদান । কৃষকের নিরাপত্। 

বিবান। গ্রামীণ জনসাধারণের সকল অংশের মধ্যে পদমর্ধ, দার ও সুযোগের সময প্রতিট।। 
সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা € 0059 50163 80750 ১5৮ 006 

(০৮০00867) $ পরিকল্পনাকমিশন ভূমিসংস্কার নীতি কাষকর করিব'র জন্য পিশ্ললিখিত 
তিনটি মুখ্য ব,বস্থ। গ্রহণের নির্দেশ দিঞাচ্ছেন £ 

১. মধ্যস্বহ্বভোগী, অর্থ।ৎ খাজন'ভোগী শ্রেণীর বিলোপ । 
২. প্রজ'স্বহ্ের সংস্কার স।ধন। প্রজ'ম্বত্থের সংস্কার সাধনের জন্য অ'বার নিম্নলিখিত 

তিনটি ব)বন্থা গ্রৎণী। ক. খাজনা শিরস্ণ ও হ্রাস। খ. এজ'ম্বত্ের নিরাপত্ত। । গ. কুষক- 
প্রজার উপর জমির ম লিকানা অ রোপ। 

৩. জেোতজনির মালিকান।র সর্বেচ্চ সীম। নিধারণ। 
জমিদার প্রভৃতি মধ্যস্বতভে গী শ্ণৌন বি.লাপ ও কৃষকপ্রজার স্বত্বম্বামিত্ব রক্ষ'র দ্বারা 

কষিব,বন্থীয় কৃষকের স্বাধিকাব গু5ষ্তিত হইবে। খাজনা নিচগ্ত্রণ ও হসের দ্বর! এখং পুবাতন 
অন্যান্য অন্যায়মূলক আদ ঘের অবদ:নের দ্বরা কৃষেকর্ধে কৃষক ওঘেউজনীমু উৎসাহ ও এণে দন! 
(179000150 ) লাভ করিবে । মধ্যস্ব ্ ব-ভাগিগণের অবসানে কুষকপ্র।গ.ণহ্ব উপর জমির 
মালিকন! স্বত্ব মারে।প ক:রয়া রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইলে গ্রামীণ 
অর্থনীতির ভিত্তি দৃঢ় হইবে । ভারতে জমির মালিক নায় প্রচণ্ড বৈষম্য রহিয়াছে । গ্রগতিশীল 
গ্রাম্য অর্থশীতির প্রতিষ্ট, করতে হইপে জমির বটনে, অর্থ।ৎ মাপিকানায় বৈষন্য দূর করিতে 
হইবে। ইহার জন্য জমির মালিকানর সর্বে,চ্চ সীমানিিষ্ি করা হইয়ছে। ইহাতে যে উদ্প্ত 
জমি পাওয়া বাইবে তাহা ভূমিবীন কষক এবং শ্বক্নঙ্জমির কৃষক-নালিকগণের মধ্যে বটন করিয়া 



কর 

ওজতেতর বদারতদ বৃহাতর ঝরা! গয়োদন। হহাতে গ্রাম জনসমা'জের সবাপেক্ষা অবনত অংশের 
স্বব্যে স্বায়াজিক পদমর্ষাদা বাড়িরে ও তাহারা অধিকতর সুযোগ লাভ করিবে । সমতায় 
গ্রামীণ অর্থবীতিক কাঠামে! গঠন করিতে হইবে । এই কাঠামোর ভিত্তি হইবে 
কষকের মালিকান! কিন্তু রূপ হুইবে স্মবায়। ভারতের ভূমিসংস্কার নীতির ইহাই মূল কথ] 
ভূমিসংস্কার কার্যের অগ্রগতি 
₹৮5007৮293 0 14] 11580 2 

১. মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর বিলোপ সাধন (4৮০11607০01 [0 60110160197195 ) 8 
কোন কোন রাজ্যে ১৯৫১ সলের পূেই জমিদারী প্রভৃতি মধ্যন্ব্বভোগী শ্রেণীর রিলোপের ও 
সরকার কতৃক উহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্ত দখলের আইন পাস হইলে9 অধিকাংশ রাজ্যেই 
প্রথম পরিকল্পবাকালে ইহাতে হাত দেওয়া হয়। দ্বিতীষ পরিকল্পনাকাল শেষ হওয়ার বু 
পূর্বেই মধান্ব্বভোগীশ্রেণীৰ একরূপ পূর্ণ বিলোপ ঘটে। ইহা দ্বার! রাষ্ট্রের সহিত ২ কোটি 

কষকের গ্রত্তক্ষ সব্ধ স্থাপিত হইরাহে এব. আহাদের সমাজিক ও অর্থমীতিক অবস্থার উন্ৃতি 
দবটিরাছে। শুধু তাহাই নহে, জমিদ।র প্রভৃততগণের বিরাট পরিমাণ পতিত জমি ও বেসূরকারী 
বনভূমি রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার অধীনে আসিয়াছে । পতিত জমি পুণ্রুদ্কারের স্থবিধা হইয়:ছে এবং 
ব্নতৃষির উন্নঘনের স্বযোগ বাড়িয়াহে। সংক্ষেপে, জমিদারী প্রথার বিলোপে দেশ এই সক 
প্রত্যক্ষ সুবিধা লাভ করিয়াছে। 

কিন্তু ইহাতে সবক রের উপর প্রচণ্ড প্রশাসনিক ও অধিক চাপ পড়িয়াছে। জমির রেরুর্ড 
প্রস্তুত ও খাজনা! অ.দদ্নের জন্ত ভূমিরাজন্ব দণ্তরের উপযুক্ত সম্প্রসারণের প্রযোজনীয়তা দেখ! 
দিবাছে। অন্যদিকে ক্ষতিপৃবণ ৪ উহার সুদ হিস বে ৬৭* কে।টি ট।কা (৫২০ কে.টি+১৫* 
কোটি) মধ্যন্বত্বতে।গীদের প্রাপ্য শোধ করতে হইবে৷ ইহার মধ্যে ২৩০ কে।টি ট,কা প্রদান 
করা হইয়াছে । ইছার অধিকাংশই সরক। রী বণ দ্ব,রা দেওয়া হইযাছে। 

পশ্চিমবঙে জমদারী উচ্ছেদ আইনের বৈশিষ্ট্য (51) 165960153 ০£ 0159 
96৪6০ 2১0 310018 4&06 ০£ ৬৬৬5০ 8৩10881) £ পশ্চিমবঙ্গে যে জমদারী উচ্ছ্মব 

আইন গুবঠিত হইয়াছে তাহাতে কশিকাতা৷ শহর, চ। ব গিঠা ও মেছোঘেরীগুলি এই আইনের 
এক্ষিঘার হইতে বদ দেওয়| হইঘ্াহে। দ্বিতীয়ত, ক্রমহু সম'ন হবে (অর্থ যে জমিদারীর আয় 
ষত বেশী পধাযক্রমে উহার ক্ষতিপূরণ হার তত কম )ক্ষ উপূবণ দিব| জমিদারীগুলি সরকার 
কিনিয! লইবেন। তৃতীয়ত, প্রথম ৫০* ট।কা পযন্ত ক্ষতিপূরণ নগদে ৩ বকেয! ক্ষতিপূরণ অংশতত 
নগদে ও অংশত ২০টি বৎসরিক সমান কি শুতে পরিশোধ্য, ২০ বৎসরের মেঘাদী খ্ণপত্র দ্বার 
দেওয়া হইবে। চতুর্থত, জমিদ।রগণ সর্বাধিক ২* একর ক'ষজ্জমি ও ২৫ একর অকৃষভ্মি নিজ 
ভে,গদখলেব জন্য রখিতে পারিৰেন। পঞ্চমত, সরক র কর্তৃক জমিদ।রী দখলের পরে রুষকগ্নণ 
সরাসবি সবকাবের নিকট খাজন! জমা দিংব | ও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সরকারে জমা দিলে কৃষক 
নিজেই জমির মাপিকান! লাভ করিতে পারিবেন। 
২. প্রজাস্বতের সংস্কার সাধন (86010) ০0৫6 016 (61)91005 ৪5966] ) £ 

মধ্যন্বত্ব ভে ।গগণেব উচ্ছেদের পরেও এখন পধন্ত বহজমি কৃষক প্রজা, উপ-কষক প্রজা এবং 

স্বগচ ঘা দ্বব! চষ করান হইতেছে। গ্র/মণ পবিখারগু,র মাপ কানাধীন জমিব প্রায় এক" 
চতুর্থংশ এখন পযন্ত রায়তী বন্দে ব:স্তব ছ'রা তাহাদের আয়ত্বধীন রহিয়াছে। এই প্রকার 
কুষকপ্রজ্গাগণের প্রজান্বহের নিরাপত্ব, খাজনা হাস ও এই সকল জমির উপর কৃষক গ্রজাগ্ের 
মালিকানাম্বত্ের গৰ $নই বর্তমান প্রজান্বত্ব আইনের উদ্দেশ্ঠ,। 



ক. খাজন! হ্রাস ঃ বার বংসর আগে পযস্ত ভারতে রুষকগ্রজার নফট হহতৈ সতৎপক্জ - 
ফসলের অর্ধেক বা! তাহারও বেশী খাজনা হিসাবে আদায় করা হইত। ইহা! ছাড়া অন্থা্ঠ দে 
তো ছিলই। প্রথম পরিকল্পনায় বিশেষ কারণ ব্যতীত উৎপন্ন ফসলের এক-পঞ্চমাংশ বা এফএ 
চতুর্থাংশের বেশী খাজনা হিসাবে ধার্ধ করার বিকদ্ধে মত প্রকাশ করা হয়। গত কয়েক বৎসর 
ধরিয়া বিভিন্ন রাজ্যে এজন্য জমিব মালিকচাষীর প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও হাসের জন্তু 
আইন পাস করা হইয়াছে । তবে ভারতের অন্যান্ রাজ্যে খাজনা হ্রাস কর! হইলেও অস্ত, মাদ্রাজ 
ও পঞ্জবে এবং পশ্চিমবঙ্গে ভ.গচাধষিগণের ক্ষেত্রে খাজন! এখন পর্যন্ত বেশী, উহা! ফসলের 
এক-তৃ তীষাংশ হইতে অর্ধাংশের মধ্যে রহিয়াছে । 

খ. প্রজান্বত্বের নিরাপত্তা! : অন্ধ, বিহার, মাদ্রাজ এবং পশ্চিমবঙ্গে ভ'গচাষিগণের 
ক্ষেত্রে ব্যতীত ভারতের অন্যান্য বাজ্যে প্রজান্বত্বের নিরাপত্তার জন্ত আইন পাস করা 
হইছে । অব এই পকল রাজ্যেও সামধিক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। মহীশূর ও 
উড়িস্কুয়্ আইন পাস হইয়াছে কিন্ত প্রযোগ করা হয় নাই। কৃষকপ্রজার ্বত্বন্বামিত্বের 
নিরাপত্তার জন্ত আইনের তিনটি লক্ষ্য। প্রথমত, জমি হইতে বেআইনি উচ্ছেদে বন্ধ করা। 
দ্বিতীয়ত, জমিব ম'লিক চাষী যদি নিজে চাষ করিতে চায় শুধু তবেই তাহার নিকট জঙমির স্বত্ব 
প্রত্যর্পণ কবা। তৃতীযত, এরপ ক্ষেত্রে কষকপ্রজাকে এক নৃনতম পরিমাণ জমি রাখিবার 
নিশ্চাতা দান করা। এই ক্ষেত্রে দেখা গিযাচ্ছে, প্রশ্গাম্বত্ব আইন পাঁস করিবাব পূর্বেই অনেক 
অমি হইতে অনেক কৃষকপ্রজাব উচ্ছেদ ঘটিবাছে। তাহ! ছাড়। নিজেবা ব্যক্তিগতভাবে চাষ , 
করিবে এই অঙ্গুগাতেও মালিকগণ অনেক জমির দখল লইয়াছে ও লইতেছে। ফলে আইনের 
উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইতেছে না। 

গ. কৃণ্কপ্রজর উপর জমির মালিকানা! আরোপ ঃ কতকগুলি রাজকে 
কৃষক প্রজার উপর জমির মাপিকানাস্বত্ব অর্পণেৰ জন্য আইন পাস হইয়াছে। অর্ধ, আসাম, 
বিনর, জন্ম, ও কাশ্মীব এবং মাত্রাঙ্গে এখনও এরূপ আইন পাস করা হয় নাই। পঞ্জ'বে 
ইহা এচ্ছিক করা হইঘ়াছে এবং অস্কত ছয় বৎসব ধরিয়। একাদিক্রমে যে সকল কুষকগ্রজা 

জমি তে'গ দখল করিতেছে শুধু তাহারাই ইচ্ছা! করিলে মালিকানা স্বত্থের জন্ত আবেদন 'করিতে 
পারে। পশ্চিম বঙ্গে উপ-প্রজ! বা কোফাপ্রঙ্গাগণকে এই স্থবিধা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু বর্গাদার- 
গণকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। যে সকল বাঙ্গে আইন পাস হইয়াছে উহাদের সর্বনর আইনটি 
এখনও প্রয্মোগ করা হয় নাই। যেসকল রাজ্যে ইহ! প্রয়োগ কবা হইয়াছে তথায়ও ইহার 
প্রয়োগ সম্পূর্ণ হয় নাই। 

সমালেচন। উন্নমনমুখী, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থা গঠনের 
পূর্বশঞ্ড হইভেহে দেশে অতীতের সামস্ততাস্ত্রিক অন্তা্য, শোষণ ও গীড়নমূলক কৃষি ব্যবস্থার 
সম্পূর্ণ অবসান ও প্ররুত কুষকগণেব মধ্যে জমিন বণ্টন দ্বারা এনসপ ভূমিব্যবস্থা হি করা 
যাহাতে রুষকগণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রক্ুতই উৎসাহিত হয় ও তাহাদের পরিশ্রমের ফলভেগ 
করিতে পারে। কৃষি সংস্কার বলিতে এই ধরনের ব্যবস্থ।ই বুঝায়। কিন্তু ভারতে এ পর্ন্ত এ 
ক্ষেত্রে ষে সকল বাস্তব ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে আইনগত ও আহুষ্ঠ নিক ভাবে জমিদারী 
গ্রথার উচ্ছেদ ঘর্টিলেও, তাহাদ্বারা প্রকৃত কৃষি সংস্কার ঘটে নাই। জমির মালিকান! গরিষ্ঠসংখ্যক 
ক্লষকের হস্তে আসিবার পরিবর্তে বরং ইদানীংকালে উহা! অল্লতর সংখ্যক ধনীরুষক মালিকের 
হন্ডেই কেন্দ্রীভূত হইতেছে ; ভূমিহীন কৃষিমন্ুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এমতাবস্থায় ভারতে 
কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাই ব্যর্কাম হইতেছে তাহাতে জশ্চর্থ হইবার বিশেষ 



কবি সংযোর ৯৫ 

'কিছু নাই। সম্প্রতি মাকিন সরকার প্রেরিত একটি বিশেষজ্ঞদল ভারতের পাঁচটি উৎকুষ্ট 
“প্যাকেজ প্রোগ্রাম অঞ্চল পরিদর্শন করিষ৷ বলিয়াছেন ষে ভূষিসংস্কার আইনের ক্রাট কৃষিব্যবস্থার 
শনীয়তার ভন্য সবিশেষ দায়ী | 

৩. জমির মালিক।নার সর্বেচ্চ সীমা ( 0611108 00. 19150 হ701017785 ১ 

ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনস্থ জোত-জমিব সর্বেচ্চ সীমা বাঁধিযা দেওয়া উচিত-_প্রথম 
পরিকল্পনাতে পরিকল্পনা কমিশন এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাধারণভ'বে ভারত সরকার 

কৃষি সংস্কাবের অঙ্গ হিসাবে এই নীতি কার্যকর করাব উপব গুরুত্ব আরোপ করেন। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাষ প্রায় সকল রাঁজ্যেই ভূমিব্যবস্থা ও প্রজান্বত্ব আইনের সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে 
জৌোতজমিব সর্বোচ্চ সীম। বাধিয়া দে যার জন্য আইন গ্রণষন কবা হইঘাছে। 

ক. উদ্দেশ্য : যে সকল সুফল লাভের উদ্দেশ্যে জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা 
বাধিয়া দেওঘার নীতি গৃহীত হইযাছে তাহা এই £ 

২১৫ গ্রামীণ ক্ষেত্রে জোতজমিব মালিকানা দেশে প্রচণ্ড বৈষম্য বর্তমান। কৃষিজমির 
অধিকাংশ ম্ষ্টমেষব কুক্ষিগত রহিযাছে। ইভাতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবল ধন ও আয় 
বৈষম্য, স্থযোগেব বৈষম্য স্ষ্ট হইধাছে। সম্পন, আয় ও সুযোগের বৈষম্য হ্ু।স করাই 
ভারতের অর্থনীতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য । লোতেব সর্বেচ্চ সীম। নির্ধারণকর্ধ এই পথে একটি 
প্রযোজনীয় পদক্ষেপ। 
৭ অতীতে দেখা গিষাছে যে, রায়তওযারী অঞ্চলেও কৃষকের হাতে জমির পরিমাণ 

অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে তাহাব! জমিতে কোফর্ণপ্রজা দ্বব৷ চাষ কাধ । ইহাতে অনবরত নৃতন 
নৃতন শ্রেণীব ভাডাটিবা চাষীর উদ্ভব হয। এ-সকন চাষ'র সহিত সবকাবের প্রত্যক্ষ সধন্ধ থাকে 
না। স্তবাং জোতজমির মার্লিকনাব সর্বেচ্চ সীম! বাবিঘা দিলে, এইরূপ নৃতন মধ্যস্থস্ব: 
€ভোগীর উদ্ভব হইবে ন|। 

৩. জেতেব সর্বেচ্চ সম। নির্দি করিয়া দিলে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া য ইবে, তাহা 
ত্বল্নজমির মাপিককৃষক ও ভূমিহীন কৃষি-মজুবগণেব মধ্যে বণ্টন কবা সম্ভব হইবে ।. গ্রামেব 
সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ দবিদ্র কুষকগণেব মনে ইহাব প্রচণ্ড প্রতিক্রবা ঘটিবে। জমি লাভ করিয়। 
ইহারা গ্রামসমীজে পদমঘাদাঘ উন্নত হইযাঁছে বলিষা অনুভব করিবে। সামগ্রিক গ্রামসমাজের 
মানসিকতা এক বিবাট প্রগতিশীল পবিবর্তনেব স্ুত্রপাত হইবে । 

৪. জমি লাভ করিঘা এই সকল রুষকগণ যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনাত্র সহিত চাষ 
করিবে, তাহাতে পূর্ণ তররূপে জমি ব্যবহৃত হওঘায ফলন ব।ড়িবে।। 

৫. গ্রামবাসিগণের মধ্যে জমিব মালিকানাব মোট মুণ্ট সমতা প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্র“মসম'জের 
অর্থনীতিক ও সামাজিক ভেদ-বিভেদ দূব হইয়া অবস্থাব সম্যের ফলে সমস্থ; াঁবে।ধ জাগিবে। 
ইহাতে গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবাধ আন্দৌোলনেব আবো অনুকূল পরিবেশ সি 
হইবে। সমবাষ গ্রাম পরিচালন ব্যবস্থা, সমবায় কষ প্রভৃতির অগ্রগতি দ্রুততর হইবে। 

৬. দরিদ্র ক্ঘকগণের আয় ও জীবনযাত্র।র মানের উন্নতি ঘটিবে। 
স মগ্রিক বিচারে ইহাদ্বারা কযিক।ঠামো ও গ্র,মীণ সমাজের প্রগ/(তশল পরিবতন ঘটিবে। 

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে । কৃঁষর উৎপাদন বৃদ্ধির বাধা বিশেষস্ভাবে অপসারিত 
হইবে। 

বিশ্লুদ্ধে যুক্তি 8 কিন্ত এই ব্যবস্থার বিরোধিপ্তণ, *জোতের মালিকান'র সর্বেচ্ছ সীম] 
নির্ধারণের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেখান যে, শহরাঞচলের ব্যক্তিগত ধনসম্পতদর মালিকানার উপর 

আ[াা। 



৯৮ ভরতে অঙন তন সাররন 

দি সীমা নির্ধাবিত না হইযা থ'কে, তবে জোতজমিব মালিকানাব উপরও সীমা নির্দিষ্ট করা 
অন্ায়। ইহাবা ভুলিযা যান যে জমি প্রকৃতির দান, এবং ইহাব যেগান অত্যন্ত সমাবন্ধ।. 
ইহা অন্যান্ত সম্পদেব সমতুলা নহে। তাহা ছাড। ইহাতে জমি ২ই.ত লব্ধ আযেব সীমা নির্দিষ্ট 
করা হয নাই। শুধু জমিব মালিকানা উপব সীমা আবোপ কবা হইবাছে। কেহ কেহ 
বলিয়াছেন যে, ইহাতে উদ্যমী কষকগণ নিরুৎসাহিত হইবে, ক বণ তাহাব। চাষেব জমি বাডাইতে 
পারিবে না। এই যু$্তিও দ্রবল। কাব্ণ, যে দেশে কষকগণেব অনেকেবই জমি নাই কিংবা 
সামান্, তথায় কোন কোন কৃষককে অতিবিক্ত জমিব মানিক হইতে দেওয়া অন্যায় । 
বর্তমানেই ববং অনেকেব জম খুব সামান্য ও অল্পন খাক ব।ঞ্ব জমির পবিমাণ অধিক হওষাঁয় 
ফলন বুদ্ধির পথে বিদ্ব দেখ। দিছে । স্ুতবা, সকল দিক বিব্চেন৷! কবিলে জেতেব সবেচ্চ 

শীমানির্ধরণকে একটি স্বাগত পারক্ষেপ বলিঝ। গ্রহণ কবিতে হয। 
খ. তজোতের সবে।চ্চ সীম! সম্পর্কে কয়েকটি গুর ত্বপুর্ণ বিষয় (5০77 

/505055 0£ (06118776010. 19150. 17010011065 ): জে'তেব সর্বেচ্চ সমনির্ধকণেব 

ছুইটি দিক ( 29905 ) আছে । প্রথম, বর্তমান জে তেব সমাঁপর্ধবণ। দ্বিতীঘত, ভবিষ্যুতে 
কতটা পবিমাণ জম ব্যক্তিগত মা্সকানায থাণক.ব তাহাব সীমানির্ধাবণ। এ সম্পর্কে আব 
একটি গুক্লত্বপূর্ণ বিষ হইতেছে ব)ন্বিব্ষেব মর্পকানাভুক্ষ জোনে (17010117459? 

1710110011১) সর্পোচ্চ সীম! বাবিব| দেওহ| ক বা পাব্বিবিকি মাপ্কানাব অখান জ্ত্বে 
(7109101785০ £%1111105 ) সর্বে চ্চ সন। বাবিন। দেওছা হইবে । আব সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় হইছেছে সর্দেচ্চ সম। কন্ট হইবে ব। কণ্চাব ভিত্ততে স্থিন হইবে। 

সরকারী নাতি £ কদেকটি বাভো ভবিষ্যৎ ভোতেব সবৌচ্চ সাম। পাবিদ। আইন পাস 
করা হইলেও, দ্বিতীষ পবিকল্পনাষ সকল ব'জাকেই বর্তমান জেতেব সম। বাণিত। দেব ভন্য 
আইন পাসেব স্থপাবি*। কব! হইয়াছিল । “মনে সবত্রই জেতেব এভমান 5 ভ্ ষ্যৎ 
আয়ুতনেব সর্বে চ্চ স'মা নিদিষ্ট করিল আইন পাস কন ভইঘাছে। 

গা. অগ্রগতি (7:0961535) £ দ্বিতাধ পরিকল্পনা, পবিকল্পন। কমিশন পকিব'ব ভিত্তিতে 

জোন্বে সর্বেচ্চ স'ম। শির্বকণেৰ পক্ষে মত প্রকা* কবিচাহিলেন । কাবণ ভ বতে, কৃষিকাধ 

পাব্বাবিক ভিন্ততেই চালিত হব । বে, তাত। সন % বিভিন্ন থাজো ক খাও বা পা ববিক 
ভিত্তিতে, কেথাও ব। বাঞ্সিগিত ভিনুতে জেলে সর্বেচ্চ সম। নিদিষ্ট কবিমা আইন পাস 
হইয়াছে । ইহতে অশত দভ্রান্ে সরব্বেচ্চ সাদ। নিরবি্ণের উদ্দেশ্য বাতি হইবছে। 
কেন, যেনে ব্যক্রিগ ৩ ভিিতে সামানির্দিই্ হছঘাছে, থাম পবিধ'বের সকলের অর্থ নে মোট 
জমির পথ্মাণ অনেক বেশি বা সম্ভব । অন্ত, জন্তু 9 ক শ্মীন, উঁ "ষ), পঞ্জাব, উত্তবগদেশ 
ও পশ্চিমণঙ্গে ব্যগ্িগত ভিন্তঙে জেতে সাম! নিদিষ্ট হইয়াছে । অসাম, গুভবাট, 
ফের ও বাজ্স্থ'নে পাবিণবিক ভি হছে জন্বে সমানিটিষ্ট ভইঘাছে । ম্ধাগদেশে ব্ক্িগত 
ভিত্তিতে নারদষ্ট হইলেও এক বহূক্ত হিন্দু পবিতানেব ভন্য বিশেষ ব্যবস্থ। কন হইঘাছে | 

অবাহতি £$ চা, ববাব ও ক ক-ব গি9|; ফখেন বগান ; পশুপালন খ মার ; চিনির 
কলের অধীনস্থ ইক্ুক্ষেত্র, এবং যে সকপ বড আ 'তনের কৃষি-খামাবে বথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি শিয়েগ 
করিয়া সদক্ষ ভাবে উত্পাদন কব! হইন্ছে_এ সকল শ্রেত্র, ভোব্বরে সনেচ্চ সমাসংক্রাস্ত 
অ।ইনের কবল হইতে অব্যাচঠ দেওযার জন্য পবিকল্পন| কমি*নেব সুপারিশ রহিছাছে । কারণ, 
এ সকগ ক্ষেত্রে, সধোচ্চ সীমার আইন প্রঙ্গাগের ছ্বারা জমিগুলি খণ্ড খণ্ড হইলে, উৎপাদন, 
কৃতিগ্রন্ত হইবৈ। 



কাতি পংস্কার ৯৯ 

উদ্স্ত জমিতে কৃষকগণের পুনর্বপতি (566165266 8 জোত-জমিব সর্বোচ্চ 
সীমা নির্ধবণেব পশ্চ'তে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইহা দ্বাবা ষে উদ্বত্ত জমি পাওযা যাইবে 
তাহা ভূমিান কবকগণেব মধ্যে ৭্টন কব হইবে। তাহাতে ভূমিহীন কৃষকগণেব পুনর্বসতির 
জন্য তৃ শীয় পবিকল্পনাষ গুরুত্ব দেওঘা হইযাছে । পবিকল্পনা কমিশন আবও বলিয়াছেন যে এজন্য 
উদ্ধাবক্ক ত পঠিত জমি ও ভূদানেব ছ্বাব। গ্রাঞ্চ জমিও একত্রিত কব্তে হইবে । আব যাহাতে 
পুনর্বসণি প্রাপ্ত কষকগণ উচ্চমানেব উত্পাদন ঘট।ইতে পাবে সেডন্য সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
রুষিঝণ ও অন্যান্য আহুষঞ্গিক দ্রব্যাদি সবববাছেৰ ব বন্থা ক্ষনে হইবে। এ পযন্ত ৭৮ লক্ষ 
একব উদ্বত্ত জমি কুৎকগণেন মধ্যে বটন কন। হইযাহে। কিন্তু বৃহৎ ভমিব মানপিকগণ জমিব 

/বনামা হগ্ড স্তব দেখ ইষ। বিপুল পবিমাণ জমি ক কি দিখ। এই আইস্টিকে বং্থ কবিবাব যোগাড় 

কবিযাহে। এই সকল হস্তান্তব সম্পর্কে পুনহিবেচন। কবিবাব গ্রযোজনেব কথ! তৃতীয় 
পবিকল্পনীষ উল্লেখ কব। হই 1হে। 

সরকারী ভূমিনীতির সমালে।চন। (0:261515.7 ) £ উদ্দেশ্টেব দিক হইতে সবকাবী 
ভমিবীটিকে অকে বৈপ্নুবক বল অভিহভ করিলেও, গ্রনোজনীঘ আইন পাসে বিলম্ব, 
মধ্যন্থত্বভে গী বিশোপ, চাষ কে জমিব মািকানা প্রদ নেব ন্যবস্কা জমব সর্বে চ্চ সীমানির্ধ বণ 
প্রভৃতিব জন্য পৃথক পুথক ভবে আইন প্রণ ন, জমিদাবগণ কতৃক মব্যস্বত্বভে গী বিলোপ 
আইনের গুটোগে অ ইন্গন ব বা প্রদান, অটিক জমিব মাপিকগণ কনক জমিব সর্বোচ্চ সীমা 
প্রবর্নেব আইনসমূহেব বিবিধ ক্রটিব স্থযে গ গ্রংণ কবিষা স্বনমে ও বেনমে জমি দখলে বখা 
৪ ব্যাপকভ বে জ্ম হইতে কষক প্রজা উচ্ছেদকবণ গ্ুভৃতি কাবণে, ভম সংস্কাব আইনের 
উদ্দেশ্য অনেক ংশে ব্্থহইযাহে বল্তা যাষ। 

কুষি-শ্রমক জঅমন্য। 
পয 2১709750805 4৯01810701-710 757, 15880 

ভাবঠ উতপদন কমে নিযুক্ত জনসমষ্টিৰ মধ্যে সুদীর্ঘক ল ধবিযা সর্ধিক ছুর্দশাপ্রস্ত, 
নিণীডিত ও অব. শিত যদি (কং থকে তবে তহাব। হইতেহে ভাতেব কৃষি-শ্রমিক শ্রেণী। 
ইহ দেব সংখ্যা ক্রমবর্মান , কদ্ধেব শতগুলি অত্যন্ত কঠেব ও জব শী, কাজেব অনিশ্চয়তা 
অত্যবিক এবং স্বল্প নিযুক্ত ও কমহীনতা প্রবল , মচ্গুবিব হাব অত্ত স্বল্প এবং জীবনধাবণের 
বান নিয় "ম। গ্রামীণসশাজেও ই দেব স্থান অশ্যন্ত শীচ। অতি সাম্প্রতিক কলে ইহদের 
ভবববস্থা দূবীকবণো! প্রশেজনেব প্রা সকলেব দৃষ্টি আকষ্ট হইছে; সবকাবেব পক্ষ হইতে 
উহাদেব সম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত ও ব)বঙ্। গৃহীত হইতেহে। চুডান্ত বিচাব বিশ্পষণে ভ বতেব 
রুষ শ্রমিক সমশ্ণ একদিকে দেশেব কমতীনতা ও সমল্পণ্যু ওব বৃতত্তব সমস্তাব অংশ, অপবদিকে 
ইহাব সহি 5 জঠিত বহিধাহে গ্র মীণ সম জে সামাজিক ন্যায বিচাব সুযেগেব সমতা ও দশে 
আদিবাসী সমস্থা। 

১. কৃবিশ্রমিক সম্পর্কে অনুসন্ধান দ্বারা সংগৃহীত তথ।1দি ( ঘ'01789 ০£ 
€02 26101001009] [90000 15170211195 ) 2 পবিকল্পিত অর্থনীতি প্রবর্তনের সমস্ত 

হইতেই কৃষিশ্রমক সমস্তা সমাধানেব জন্য সবকব ইহদেব সম্পর্কে তথ্যাদ সংগ্রহের 
প্রয়োজনীম্বত। উপলব্ধি কবেন। এজন্য প্রথম পবিক্ন।ব শুরুতে ১৯৫০-৫১ সালে, প্রথম কৃষি- 
অমিক অনুপদ্ধন ক।ষ (11109 মা।5৮ ১2015010141 আ-550000055000100 ) ও পরে পুনরাহ 

দ্বিতীয় পবিকল্পনাক লে ১৯৫৬-৫৭ সালে ছিতীয় কৃষি শ্রমক অনুসন্ধান কধ (9৩ 9৩০০৪ 



২৩৩ ভারতের অর্থনীতির পরিচয় 

48£2]078] 1577000 ]27ণ01 ) চালনা কবা হয়। প্রথম অন্ুসন্ধানেব বিববণ 

১৯৫৪-৫৫ স'লে ও দ্বিতীয অন্ুসন্ধ'নেব বি,বণ ১৯৬০ স'লে প্রকাশিত হয়। প্রথম অনুসন্ধান 
কার্চটি চলিত হয ৮০০ গ্রমেব ১১ হাজাব কৃষি শ্রমিক পরিবাবেব মধ্যে । দ্বিতীয় অহুসন্ধান 
কার্ধ চালিত হয় ৩৬০০ গ্রামেব ২৮,৫৬০টি কষি-শ্রমিক পাবিবাবেব মধ্যে । ছুইটিই নমুনা 
অন্নসন্ধান। পব পব এই দুইটি অন্ুসন্ধ নেব ছ্বাবা (দশেব কুষি-শ্রমিকগণ সম্পর্কে নিযোক্ত প্রধান 
প্রধান তখাগুলি সংগৃহীত হইয'ছে । এই তথ)গুলিব দ্বাব। ভাবতের কৃষি-শ্রমিক সমন্তার একটি 
বেদনাময় ও শোচনীষ চিত্র গুকাশিত হইযাছে। 

ক জমশ্যার পরিমাণগত দিক (7076 ৮ 8£016005 ০0£ (76 7910167 ) ও 

১৯৫৬-৫৭ সলে দেশে কৃষি-শ্রমক পবিবাবগুলিব (1)090591)010১ ) সংখ্যা ছিল আনুমানিক 
১৬৩ কেটি এবং মে ট কৃষ্ধ শ্রমিকেব সখা। হিল আচুমানিক ৩৩ কোটি । এই কৃষ্ব-শ্রমিক 
পব্বাবগুলি মে ট গ্রমীণ পবিবাবগুলিব ২৪ শতাংশ । তুলনাব ১৯৫০-৫১ স'লে কৃষি-শুমিক 
পরিবাবেব সংখ্যা ছিল ১৭৯ কোটি ও কৃষ শমিক সখ্যা ছিল ৩৫০ কোটি । ইহা হইতে 

কষি-শ্রমিক পবিব ব ও কৃষি-শ্রদিক সখ)! কর্ম হে মনে কবা ঠিক হইবে না। কাবণ দুইটি 
অনুসন্ধনে কষ-শ্র্ঘক পবিব ব বদ্িতে কি বুঝ।ইবে, শাহাব ছুইটি “ভন্ন সংজ্ঞা বব ব কন৷ 
হইয়াছিল । ১৯৫১ সলেব লোকগণনাতে দেশে কৃষ-অমিক সখ্যা মোট ৪'৯ কে।টি, অর্থ 
কৃষিতে নিযুক্ত জনসমস্টিব ২০ শতাংশ ব লতা ঠিদেশ কৰা হইফাছিল। 

খ আয়ের উৎস । 9০705 ০04 $1)0017)6 ) 5 এই কৃষিশ্রমিক পব্বাবগুলিব 

৫৭ শতাংখই ভমিহীন | তুলনায় ১৯৫০-৫১ সলে উহা ছিল ৫ শতাংশ | স্থতবাং নিএকন্দেজে 
রুষি-শ্রমকগণেব মবো ভমিহান কৃষ-শ্রধকেন সখ ত্রমবর্মান। বাকি কৃষিঅমিক 
পরিব বগুলিব জমব পর্মাণ এত অল্প য তাভাব দ্বাল। ও।হাদেব অন্পসংস্থ ন হয না। স্তৃতবাং 
১৬৩ কেটি কুষ-শ্রদক পবিব বেব ৮৩ শতাংশই সমধিক ক্জে অন্যেব ভধিতে দিন-মজুবিব 
দ্বারা জীবিক। অর্জন কবে। বকি ১৭ শতাংশ ক্ষ শ্রঘক পবিব ব স্থায়া কর্মেব মজুহিতে সসাব 

চালায় । স্থৃতব/ং এককথাষ অপনেব ভিতে সামদিক ৭ স্থাযীভ বে দিনমজুবিই ইহ।দের অহ্বে 
একমাত্র উপায় । ইহদের গড মতের ৮১ শতাংশই দিনমজুবিব দ্বাব। উপাজিত হয়। 

গ. কমহীনতা ও স্বপ্লনিযুক্তিঃ ( 10610790105 17)6156 9180 01006167717 100105- 

117) 2 কুষঅ্সিকগণের হবো সাধাক্ণভ বে কমহনত। বছিত্ছে। ১৯৫১ সলের 
তুলনাম ১৯৫৬-৫৭ সনে পুক্ষ কুলি শ্রমিকগণ ২০৯ দিনেব স্থলে ১৯৭ দিন দি,মন্ুবিতে কমে 
নিযুক্ত এব ৯০ দিনেন স্থলে ১২৮ পিন কমণীন হিল আব ৭? দিনের স্থলে ৪০ দিন হু-কর্মে 
(অর্থৎ নিজ জমিতে ব। গৃঠে ) তবু্দ হিল | ইহাদের পথিৰ বন্থ শিশ্তগণেৰ পদ্ম ঝাডিয়াছে। 
১৯৫১ সলেব তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সলে ইনাল ১৬% দিনেব স্থলে ২০৪ দিন কমে শিযুন্ত ছিল। 
নারীশ্রমিকগণ বংসবে ১৩১ দিনেব বেশী কাজ পদ না। 

খা. শ্বব্প মক্ুরি ও আয় (10০৬ 8625 ৪180 17)00175 ) £ পুক্ষ, শাবী ও শু 

রুধি-শ্রমিকের টনিক নু বিব হাব ১৯৫১ সাব তুণনায় কনিয গিদ'ছে ॥ যেখানে পুরয কষ" 
শ্রমিকগণ পূর্বে মজুবি পাইত দৈনিক ১*০৯ পঃসা হারে, সেখানে উহ! ১৯৫৩ সলে কমি 
৯৬ পয়সা হইয়ছে। ১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৫৬-৫৭ সালের মধো তাহ'দের আয় ১১ শঙ।ংশ 
কমিগ়া পিশাছে। কূধি-শ্রমিকগণের মখাপিছু বাৎসরিক আয় হইয়াছে মাত্র ২৯ ৫ টাকা, ইহ! 
জাতীয় নাথ! পিছু আয়ের মত্র ৩৪ শতাংশ | তহাদের পরিব।র পিছু (এক পরিবারে ৪ ৪ জন্ 



ইবি সস ১৩ 

ধবা হইয়াছে) আধ ফ্াডাইয়াছে বৎসবে ৪৩৭ টাক! | সারা ভাবতে কৃষি শ্রমিকগণের মোট 
মজুবব পবিমাণ হইয়াছে আনুমানিক ৫২০ কে।টি টাকা । এই সামান্য মজুবিও তাহাবা সম্পূর্ণ 
নগদে পায় না। তাহাদেৰ মঙ্ঞুবিব ৪০ শতাংশ জিনিসপত্রে দেওযা হয। ১৯৫০-৫১ সালে 
প্রাপ্য মজুবিব ৩১ শত।ংশ জিনিসপত্রে দেবা হইত স্থৃতবাং কি কর্মসংস্থানের দিক দিয়া, কি 
মজ্ুবিব হাবেব দিক দিঁঘা ভাবতেব কৃষি শ্রমিকগণেৰ অবস্থাব আবও শোচনীয় অবনতি ঘটিয়াছে। 

ও ভব্রমবধ মান খরচ ও দেন| ( 10:585176 29610056075 2100 0০6) £ 

গডে বংসবে একটি কৃষি-শ্রমিক পবিবাবেব আয যেখ।নে ৪৩৭ ট।কা, সেখানে সংসাব খবচ পড়ে 
৬১৭ ট।ক1| সংস'ব খনচেন ঘাটতি এই ১৮০, টাক। অতীত সঞ্চব হইতে, গহস্থালিব ত্রব্যসামগ্রী 
বিক্রব ও দেনা কবিযা মিটাইতে হয়। ফলত দেনাব ভাগটাই বেশী ও ক্রমবর্মান। ১৯৫০- 
৫১ স'লেব তুলনাষ ১৯৫৬-৫৭ সালে, ৪৫ শতাংশ কু্ষ-শ্রমিক পবিব'বেব স্থলে ৬৪ শতাংশ 
পবিবাব দ্েনাগ্রস্ত হই! পড়িযাহে । পবিবাব পিছু গড দেনাব পবিমাণ ৪৭ টাকা হইতে বাড়িয়া 
৮৮ টাক] হইঘ ছে। সাশভাব্তে ইহাদেব মোট দেনাব পবিমাণ ৮* কোটি টাকা হইতে বাডিযা| 
১৪৩ কে।টি ট।কায পবিণত হইঘাছে । এই দেনাব ৩৪ শতাংশ মহাজন, ৪৪ শতাংশ আত্মীয় 
বন্ধু, ১৫ শতাংশ নিঘোগকর্ডা, ৫ শতাণ্শ দৌকানদাব ও মাত্র ১ শতাংশ সমবায় খণদাঁন 
সমিতিব নিকট হইতে যোগাড হইযাছে। 

চ. সামজিক দিক (১০০1৪] 8,91920% ) £ এইসকল কৃষি-অমিকগণেব অধিকাংশই 

গ্রামের অপেক্ষাকৃত পশ্চ পদ ও অনুন্নত শ্রেণীৰ অন্তর্গত। তাহ। ছাডা ভাবতেব কোনও 
কোনও মংশে ইহাদেব মধ্য আদিবাসী স্মাজও বহিষ ছে। স্বভাবতই ইহারা স্থদীর্ঘকাল 
সামাজিক অন্যায অবিচাবেব ও তীব্র শে'ষণেব শিকাবে পবিণত হইযাছিল। স্থতরাং 
ভাবতে কষি-শ্রধিক সমশ্তা একদিকে যেমন কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তিব অর্থনীতিক সমস্যাব 
অন্তর্গত, তেমনি ইহাৰ একটি জটিল এম।জিক ও আদিব।সী সম্পকিত দিকও আছে। ইহাদের 
মধো ভাবতেব কোন কোন অংশে এপ ভূমিদ পেব (27220 5019 ) সন্ধান পাওয়া 
গিষ'ছে যহাবা জবনে কেন দিনই নগদ অর্থে পাবিশ্রমিক পায় নাই এবং যাহাদ্দেব অবস্থা 
কীতদাস অতো ক্ষ। কোনক্রমে ভাল নহে । 

২. ইহার সমাধানের উপায় ([2706016ও ) £ কৃষ্-শ্রমিকগণেব এই শোচনীয় 
অর্থনীতিক সামাজিক অবস্থ। আব কে'নমতেই যে চলিতে দেওয| যায না! এবং এই সমস্তার 
সমাধানে জন্য যে অবিলম্বে কাষকন ব)বস্থ। গ্রহণ ক আবশ্যক এসম্পর্কে ছিমত নাই । ১৯৪৯ 
সলেব কংগ্রেস কষ সংঙ্কাব কমিটি (0:0716:535 486181191) 7২6£01:009 (000010910666 ) 

বলযাছেন, “কৃষি সংক্বাবেব যে কোন কাধক্রম হইতে কৃষি-অমিকগণেব সমস্যা বাদ দেওযার 
অর্থ হইবে দেশেব কৃষিব)বস্থছব একটি গভীব ক্ষত অবহেল। কবা+ | স্থতবাং জাতীয অর্থনীতিক 
উন্নবন পবিকল্পনাব অপবিহায অঙ্গবূপে বিবেচনা কবিম। এই সমন্তাব সমাধানে সর্বাত্মক চেষ্টা 
কবি হইবে । ইহাব জন্য তিন প্রকাবেব কর্মপন্থা গ্রহণণব গ্রযোজন £ 

ক. কৃষি-শ্রমিকগণের জন্য নিঙ্গতম মজুরির হার নিধণারণ ; এই বক্ষামূলক 
ব্যবস্থাধ দ্বাবা তাহাদেব মজুবিব হাব বুদ্ধি কব! যাঁয়। ভাবতে ১৯৪৮ সালে যে শিক্পতম মজুর 
আইন পান হইযাছে তাহা গত বাব বৎসবে প্রা সকল বাজ্যেই কৃষি-শ্রমিকগণেব ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
কবা হইখাছে। তবে এই আইনটি বলবৎ কবিবাব পথে কতকগুলি বাধা বহিষাছে। ১. জমির 
উপর অত্যধিক ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাব ১পেব দরন্খ সবকার যে মজুবি নির্ধারণ করিয়া দিবে 
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কষি-শ্রমিকগণ অনেকস্থানে উহ হইতে কম মজুবিতে কাজ কক্তে বাধ্য হইতে পারে। তাহ 
ছাড়। কৃষিক্ষেত্রেব কাজ মৌন্বমী নির্ভব, সামধিক। একাবণে বসিবা থাকব পরিবে তাহারা 
অল্প মজুবিতেও কাজ গ্রহণ কবিবে। ২. কৃষি-শ্মিকগণ ভশিক্ষিত 9 বিদ্িগ্ত বলিঘা নিজেরা 
সংগঠিত হইয! মালিকের সহিত দবকষাকবিতে অন্মম। ৩. ইহাবা অধিকাংশই গ্রামের 
অনুন্নত শেণীতুক্ত। সধাবণত গ্রামে উচ্চ২৫েৰ জমিব মাকিকগণেব সঠিতি দবকষাকষিব 
সাহস ইহাদের অনেকেবই নাই। চিবাচবিত গ্রাম্য বেওযঘাজ অনুযাধী নিম্বওব মজুবিব হার 
ইহার! মানিষা লইতে বধ্য হয়। ৪. জমিদাব মহাজনের নিকট ইহাদেব ঘটিবাটি খাডীঘর 
বাধা! থাকে । অনেকস্থলে তাহাদেব জমিতেই ইহাব। ঘব তুশ্যি! ৰসকবে। একপে মজন 
জমিদাঁবের নাগপাশে আবদ্ধ থাকা ইহাবা স-্কাণী নিম্মতম মজুবি দাবি কাঁব।ব সাহস 
কবিতে পাবে না, আবাব এ বন্ধন ছিন্ন ও কব্তে পাবে ন।। ৫. গ্রমালে পথঘ টে 
বিস্তাবেব অভাবে ও সাম"জিক আচাব, ভাষা” প'্থক্য প্রস্ততিব দকন ইহাদের শমেব সচলত। 
নাই। অন্যত্র বেশ। মন্তব পাইবে জানিলেও বাসস্থ ন ত্যাগ কবিয়া তথা হইতে পরবে না। 
৬. সর্বোপবি সবকাধা নিম্ন তম মজুবি খলবৎ কবিখাব ও উই। তদ,বকিব জন্য উপযুক্ত কেনে 
সবকাবী ব্যংস্থ। নাই এব২ ইং গণ্ডৰা তোলাও কঠিন। এ সকল হিদ্বেব দকন। অমসা।টিব 
জটিলত। বাড়িযাছে। 

খ. কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির প্ুনগগঠন : ভাতে কৃষি শ্রমিক সমস্য টি একৃতপক্ষে 
দেশেব মানবিক শক্তিব প্পূর্ণি ঝবণাবেব সমসা, উৎপ।দনশীণ কম্সংস্থনের সমস্ত । 
ইহার জন্য প্রযোভন ভূন্ঘসংঙ্গাবের, জ্মিব মলিকানণ্ব সবেচ্চ গ মানিবাতণ কবি: ভদ্বত্ত 

জমির পুনর্ব্টন, সেচ, সাব, ৭ ও ণেল হি মালের ছ্বাশা ক্ুষিপদতিব উন্নতি কথিঘা 
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সমর থমণর পতিষ্ঠ, কিতিবি গ্র াণ উন্নন প্রকল্পে অমশিভব ঠা 
গ্ুযোগ, কৃষি-শরমিকেব সচলত। পা ভগ গ্রামে £হ'ঘে কি-অমিক, কমস-স্থান কেন্ত্র স্থাপন, 

কবি-শির্ভব ন'নাবিধ গ্রাম্য ও বুটিৰ “্ল্প ষ্ঠ ৭ উঠাদেব বিকেন্দ্র কল্ণ। এ সকল ব্যবস্থার 
ফলে কৃষি-শ্রমিকদেব উত্পাদনশীদ। রি পাই লে মজুর্নিব ভাব পাডিবে ও কমসংস্থ নেব নানাকপ 
সুযোগ হ্ষ্টি হইবে । প্রথম পন্কিল্পন কান হইতে এহ পথে স' কাবা ব্যবস্থাদি গৃহীত হইন্ছে। 

প্রথম প রকল্পন।য় কম্ণধন আিতে কির মিকগণেব গ্থায়া “ন্োবস্ত ও উচ্ছেদে 
হাত হইতে তাহাদের বক্ষান জন্য প্রস্তাব গ্রতণাত ভভ৮5৭ এবং এগন্য ১৫ কোটি টকা ববাদ 
হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বিশেষ ফলপ্রস্থ হম নাই । দ্বিতীয় পরিকল্পন।য় রু'য সেচ ও সমষ্টি 
উন্নন কারধক্রমেব জনা ব্যঘ ববাদ ছাডাও কৃষি আ্িকগণেব কথ। মনে বাখিত| গ্রম্য 2 কু 
শিল্পলেব উন্ননেব ভনা ১০০ কেটি টকা সপাদ্দ কব। ভইফাছিল। প্ভিপ্রনাজ্যে হহাদ্র ভূমি 
বন্দোবন্ত দেওঘ| হইঘাহে, প্রাম ৫ কেটি টকাব মত পামে ১ পক্ষ একব জমিতে ২৭ হ।জাব 
কষি-শ্রমিক পবিবানের বন্দোপস্ত কক্ষে! দেওলা ভইথাহে । -শাহ| ছাড। ইভাদেব শিক্ষাগত 
উন্নতির জন্যও ব্যবস্থা গৃগাত হইঘাচ্ছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় রুষি, সেচ, ও সমষ্টি উল্নমন 
প্রকল্লেব জন্য বে খিপুল ব্যয় ববাদ্দ হইযাঙে তাহার দ্বাস। রুধিব উৎপাদনশীগত। বৃদ্ধি ও 
কষি-শ্রমিকগণের কর্মের আবও অধিক স্ববেগ কটি হইবে। উহা ছাড়া কেন্ত্রীয় ও বাকা 
সরকারগুলি মোট ১২ কে টি টাকা ব্যযে ইহাঁদেব ভূমিব বন্দোবদ্ত ককিবেন এবং ৫০ পক্ষ 
একরে ৭ লক্ষ ভূমিহীন কৃষিশ্রমকেন ুন্সততি স্তর কউবে। শাক! ছা তৃতীয় পরিকল্পনার 
শেষ বছর নাগাদ ২৫ লক্ষ কষি-শ্রমিকের জন্য বৎসরে অতিবিক্ত ১০ দ্িনেব কাজের 
ব্যবস্থ! সম্ভব হইবে। 



৯৩৭ 

গ. দাসহ হইতে কৃষি-শ্রমিকগণের মুক্তি : বছ শতাব্দী ধবিষা গ্রামীণ সমাজে 
অন্ত্যজ শ্রেণী বলিয়া বিবেচিত এই সকল কৃষি-শ্রমিকগণ কার্ধত জমিদার, মালিক, মহাজনে 
ভমিদাসে পথ্ণিত হইযাছে। ভাবতেব সংব্ধানে দেশে সকল প্রকাবেব দাসহকে দণ্তনী 
অপবাধ বলিযা ঘোষিত হইলেও শহবেব সভ্যতাব ও আইনেব দওমুণ্ডেব কর্তাগণেব নিক 
হইতে বহুদুবে গ্রামেব একন্তে নির্বাসিত দবিদ্র ভত্ভাগ্য ও তথাকথিত অন্ত বলি! 
পবিগণিত এই সকল রুষি-শুধিকগণকে তাহাদেব অলিখিত দাসত্ব হইতে উদ্ধাৰ কৰা খুবই কঠি। 
কাধ। এচন্য ধাবাবাঠিক ও সক্রিষ গ্রবল প্রচেষ্টা আবশ্যক । 

ভূদান আন্দালন 
177) 12700704140 হ)াএাতাঘণ ৃ 

ভাবতে ভমিসৎ্ষাব প্রচেষ্টা ভান আন্দোলনের বথেষ্ট তাৎপষ বহিষাছে। দীর্ঘকাল ধরিয় 
ভান্তেব কষকগণেব উপব শোষণ ৪ উৎপাঁডনমূলক যে ভৃম্িব্যবস্থ। প্রচলিত বহিযা্ে, দাবিদ্র * 
খণেন থে চাপ বহ্মাছে তাহাব ফলে ক্রমেই কৃষিজমি কষকগণেব হস্তচ্যুত হইয! মুষ্টমেষ গ্রাম 
মহাজন, বাবসাধী ও ধনী-কৃষকেব ন্তে কেন্দ্রীভত হইতেছে। ভূমিহীন কৃষি-মজুবেব সংখ্য 
বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সংকট পৃদ্ধি পাই কিছুদিন পূর্বে ভী্তৈব বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্ফোব, 
ঘটে। যেসকল অধলেন কষকগণেব ব্যাপক গোলুধোগ ঘটে, তাহাব মব্যে হাযদবাবাদে। 

তেলেঙ্গানা জেল! অন্যতম । ১৯৫১ সালে এঁ অঞ্চলে পধটনেব সম আচার্ধ বিনোবা ভাবে 
কষকগণেন মধ্যে জমব ত্রীত্র ক্ষুধা উপলব্ধি কবিযা, উচ্চাব সমাধানেব জন্য গান্ধীজীব সত্যাগ্রং 
পদ্ধতিব ভিত্তিতে, ভূমিহীন কৃষকদেব মধ্যে বটনেব জন্য স্বেচ্ছাষ ভূমিদান আন্দোলনেব প্রবর্ত, 
কবেন। ইহাই “ভূদান আন্দোশনঃ ন'মে পবিচিত। 

উদ্দেশ্য (0৮15০৮৪) £ এই আন্দোলনের মৃন্কথা ইল একটি ন্যাষপবাধণ € 
সামামৃক সমাজব্যবপ্তায জমিব অধিকার থা।কবে সর্বসাধাক্ণেব । এজন্য ভূদান আন্দোলন 
ভুমিদান চাহে ন।| জমিতে দবিজ্র কষকগণেন ন্যাষফত যে অধিকাব আছে, তাহাব স্বীকৃতি € 
প্রতিষ্টা চাহে । অধিক জমিব ম'লিক তাহাব উদ্বৃত্ত জমি প্রত্যর্পণ ও দবিদ্রু কৃষক তাহা; 
শরম দান কৰিলে উভযেব সহযোগি তাব ভি্তরতে সংঘযহীন পথে, একটি ন্যাযপবাধণ নৃতন সমাজ, 
ব্যবস্থা গভিয! উঠিবে। 

কূপ ( ০): প্রথমে কৃষিক্ষেত্রে এই আন্দোলন প্রবতিত হইলেও বতমানে অ-ক 
ক্ষেত্রেও ইহা প্রসাবিত হইযাছে। কৃষিক্গেত্রে ইহা বক্তব্য হইতেছে যে যাহাদেব জমি আছে 
এবপ প্রত্যেক কৃষককে নিজ জমিব এক-ষষ্ঠ।ংশ ভূমিহীন কৃষকদেব মধ্যে বণ্টনেব জন্য দান করিত 
হইবে। অ-কৃবি ন্গেত্রে ইহা 'বুদ্ধিদানঃ, “সম্পত্তি দানঃ, “জীবন দান+, 'সাধনদান ও "গৃহদান 
আন্দোলনেব ৰপ গ্রহণ কবিষাছে। 

অগ্রগতি (7:০87559 ) £ জমি বণ্টনের দ্বাৰা ভাবতেব প্রতি কৃষক পরিবারের 
যাহাতে কিছু-না-কিছু জমি থ।কে সেজন্য সাব ভাবতে মোট ৫ কে।টি একব জমি সংগ্রহ করিবা: 
উদ্দেশ্য লইযা ১৯৫১ সালেব ১৮ই এপ্রিল ভূদীন আন্দৌলনেব সথত্রপাত ঘটে। বর্তমানে ইহ 
প্রসাবিত হইয়। 'গ্রামদান” আন্দোলনে পবিণত হইযাছে। অর্থৎ ইহাব তাৎপর্য হইতেছে 
গ্রামেব সকল জমি সামগ্রিকভ বে গ্রাম-সমাজেব (গ্রামেব সকল অধিবাসিগণেব ) অধিকা 

থাক। উচিত। গ্রামেব সকল জমিতে গ্রাম সমীজেব অধিকর গ্রবিত হইলে, সমবায় ভিত্তি 

গ্রামোন্নয়ন কার্ধে সুবিধা হইবে বণিয়। দ্বিতীষ্ক পরিকল্পনা 'গ্রামদানঠ আন্দোলনের 



কৃত হইয়াছিল। এজন্য সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প ও গ্রামদান আন্দোলনের মধ্যে পারস্পরিক 
হযোগিতার উপর জোর দেওয়া! হইয়াছে। 'গ্রামদান” আন্দোলনের অন্তর্গত গ্রামগুলিতে 
মি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করিবার অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। 

১৯৬০ সালের আগষ্ট মাস পধস্ত মোট ৪৪ লক্ষ একবের অধিক জমি 
গৃহীত ও ৮ লক্ষ ৭২ হাজার একরের অবিক জমি বন্টন কর! হইয়াছে । ৪,৩৪৩টি গ্রাম 
নি হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে । 'ভূদানেঃর জমিদান ও বণ্টনের স্থৃবিধার জন্য বিভিন্নরাজো 
টপযুক্ত আইন প্রণরন ও প্রণাসনিক আদেশ জারী করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন 
[াজ্য সরকার, উভব্পন্মই ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে অর্থসাহায্য করিতেছেন। 

সুফল (11600 ) ভূদ্ান আন্দোলনের নিয়লিখিত স্থফল দাবি কর! হইয়াছে। 
।, ইহা দ্বার! ৬ কেটি ভূমিহীন কষি-মজুবের মধ্যে জমি বণ্টন করিয়া তাহাদের ভমির সমস্থা 
ধটান যাইবে । ২. জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি দান হিসাবে সংগ্রহ ও দরিদ্র কৃষকগণের মধ্যে 
টহার বণ্টনের দ্বার গ্রামবাসীদের মধ আয় ও সম্পত্তির বণ্টনে বৈষম্য দূর হইবে 
১. অ-বাবন্ৃত ও অকরষিত জমি সংগ্রহ ও বণ্টনের দ্বারা কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাড়িলে! 
[ফির মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে । ৪. ইহা দ্বারা মধ্যস্ত্বভোগীশ্রেীর বিলোপের সুবিধ 
ইবে। ৫. সরকারের ভূমি সংস্কার নীতির পথ ইহাতে স্থগম হইবে। 

্রটি (196£605 )$ কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্য কিছু কিছু ক্রি দেখা যাইতেছে 
এবং ইহার ফলে উহার উদ্দেশ্য ব্যাহত হইতেছে । ১. দান হিসাবে প্রাপ্ত অধিকাংশ জমিই 
পাতিত ও আপাতত চাষের অষোগা । 'এই প্রকার মি ভূমিহীন কৃষকগণেব মধ্যে বণ্টন দ্বার 
তাহারা সবিশেষ উপকৃত হইতেছে না। ২. তুঁমিদান পাইবার যোগা ব্যক্তি বিচারের উপযুক্ত 
মাপক,ঠি স্থির করা হয নাই। ৩, ভূমিপ্রাপ্ত কঘকগণের মধ্যে গাষের জন্ত উপযুক্ত যন্ত্রপাতি 
ও পুঁজি সরবরাহের প্রয়োজনীয় যথেষ্ট ব্যবস্থ| গৃহীত হইতেছে না। ৪. অনেক স্থলে জি 
ব্টনে অধিক বিলম্ব ঘটায দান হিসাবে প্রাপ্ত জমিতে চাষ হইতেছে ন| বলিদা উৎপাদ। 
বটিতেছে না। ৫. আমি সংগ্রহের নির্বারিত লক্ষ্যের তুলনায় অতি অল্প্মিই আজ পর্ধং 
নংগৃহীত হইযাছে | ইহাতে আদৌ এ লক্ষাপৃবণ হইবে কিন| সে সন্দেহ দেখ। দিয়াছে । 

ভূদান আন্দোলনের সাফল্যের ভন্য এই সকল ক্রটির অবসান বাঞ্ছনীঘ। ভারতে ভূ 
সংস্কার প্রচেষ্টায় ভূদান আন্দৌলনেব তাৎপর্য রডিযাছে। সরকার আইনগতভাবে যে ব্যবস 
প্রবর্তন করিতে চাহেন, বেসরকারী প্রচেষ্টা হিসাবে “ভদান আন্দোলন উঠার উপযোগ 
মানসিক ক্ষেত্র প্রন্থতে যথেষ্ট সহায়ত! করিতেছ্টে। তবে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে 

ক্ষকদের অবস্থার উন্নদনেব অন্যান্ত-ব্যবস্থ। গ্রহণ ন| করিলে, শুধুমাত্র ভৃদান দ্বারা 
তাহাদের পমশ্ার সমাধান হইতে পারে না| 



৩ 
কাষিগত প্রযুক্তিবিদ7 

445110/11412/ £60//70/09। 

ভূমিকা £ কৃষিব উৎপাদনশীলতা ও কৃষিকাষেব দক্ষত। বৃদ্ধিব জন্য যেরূপ কৃষকেব স্বত্ব- 
স্বামিত্বেব শিবাপত্বা, আহিক সামাজিক ও আইনগত পদমধ[দাব উন্নতি আব্ুক, তেমনি 
প্রযোজন কৃষিতে অ ধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাব গ্রবর্তন ও গুসাব। যদি অধধুনিক ওতুত্তি বিদ্যাব যথেষ্ট 
পরিমাণ ব্যবহাব না ঘটে ওবে ভৃমিসংস্কাবেব মূল উদ্দেশ্য-_বৃযিব উৎপাদনশীণতা কৃদ্ধি__ব;থ 
হইবে । আবাব ভূমিসংস্বাব বাদ দ্যা! গযুক্তিবিদ্যাব উন্নতিব চেষ্টাও বিফল হইবে। স্থতবাং 
ইহা'বা পবস্পবেব পবিপূক | 

কষিকার্ষে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন ও প্রসার বলিতে প্রতাক্ষভা ব, বৃযিজমির ব।বহার পদ্ধতি অর্থাৎ 
কুধিকার্ধেএ পদ্ধতির বি বধ পরিবর্তন যুঝায | উন্নত ধরনের সেচকাষ, ভূমি সংরক্ষণ, উৎবৃষ্ট বীজ ও সার বাবহার, 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাফবাস, আধুনিক পন্ধট্িতে ভূমিকধণ, আবর্তন্ৃধির ওবর্তন ও গুসান্) শুদ্ধ ধৃষি ও মিশ্র 
কুষিব প্রবর্তন, চাষে পশুততিব পরিবর্তে যস্ত্রশত্তিপ্ ব্যবহার (অর্থাৎ আধুঁনক যন্ত্রপাতির প্রবত'ন ) ইত্যাদি 
বহুবিধ বাবগই হহার তন্তগত। এই নকল বিষযে” মাহায্যে জমির যথাহখ বাবহার বুদ্ধি পাইলে, অন্বায়ে 
অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদন সম্ভব হইবে। কুষিতে প্রয়োজনীয় মানবিক শ্রমের পাঁরমাণ হাস পাইবে। 

কৃষির উদ্ব-ত্ত উৎপাদন বাণ্ডবে। কৃষকের মাথাপিছু আয বাড়িবে। বৃষি হইতে অতিচিস্ত জনদংখ্যা শিল্পে 
স্থানাস্তুত্তি করা সম্ভব হই ব। ক্রমহ্াসমাৰ কৃষিনির্ভর হননংব)াব দ্বারা শিল্প ও অন্যান্য কর্ষে নিযুক্ত ত্রমধ্ধসান 
জনসমষ্টি গযোজনীষ খাদ্য ও অশ্ঠান্য বাঁচামাণ্ে, চাহিদ| ম্টান সম্ভব হহবে। 

কুষিকার্ষে প্রধাত্তবিদ্যাজনিত পরিবন্দন ঘটাইতে হইলে সর্বাগ্রে দুইটি বিষয প্রযোভন। প্রথমত, কৃষকগণের 
মাধা বাপকভাবে সাগারণ ও বিশেষবপে আধুনিক কারিগগী শিক্ষার গুসাব চাই। ছিঠযত, কৃষিক'ষে অধিক 

পরিমাণে পুজি বিনিহোগ চাহ। যর্তহ আখুনিক পদ্ধতিতে কৃষ্কাঘ পগিচাঁছিত হইবে ততহ তাহাতে বেঞগি 
পরিহাণে পুজির প্র যাভন হঈবে। পরাতন ওল ও কৃষির অন্যান্য যক্গপাতির তুন্নায আখুনক কলের 
লাঙলের মূল অধিক । আধুনিক সেচ, উৎকৃষ্ট বীজ ও সারেব জন্যও ব) বাড়িবে। 

সেচকার্য 
7711094170৭ 

গরয়োজনীয়ত। ( ৩৪৭): কৃষিকাযে প্রযোজনীয ভল সবববাতেব গুরুত্ব অনস্থ*কার্ষ। 
কিন্তু বুষ্টিপাতেব উপব এই নিভবশীলতা! তাহাব পশ্চাদপদ তবস্থব পবিচাংক। আধুনিবকালে 
বিজ্ঞানেধ দ্বাব৷ মানুষ কৃষিব জন্য ভল সবববাহেব যে শ্মমতা অধযত্ত কবিযাছে স্চব্যবস্থা 
তাহাবই ফল। ভাবতে তিনটি কাঁবণে সেচেব প্রযোভতনীফত। বাহিযাছে। 

১, ভাবতে বাৎসবিক গড বুষ্টিপাতেব পবিম'ণ ৭৫ ইঞ্চি হইলেও, সর্বত্র বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ একবপ নহে । স্থানবিশেষে ৪৬০ ইঞ্চি হইতে ১০ ইঞ্চি পযস্ত ইহাব তাবত্য্য ঘটে । 
তাহ ছাডা বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত ও অনিধমিত। এহবপ অবস্থাব উপব নির্ভবশঈল কৃষিকাধের 
দ্বাব| ফসলেব উৎপাদন সুনিশ্চিত কবা যাম না। 

২, জনসংখ্যা বুদ্ধিব ফলে এক-ফসলী জমি দো-ফসলী জমিতে পবিণত ববার প্রয়োজন, 
দেখ| দিয়াছে। কিন্তু শীতকালে বৃষ্টিপাত অল্প হওয়াধী এইরূপ প্রগাচ কৃষির অন্থুবিধা, 



১৩৩ 

'ঘটিতেছে। তাহা ছাড়া অনেক ফসলেব স্রন্য অধিক পরিমাণ জলের প্রয়োঙ্জম। হটপাংতা 

সবার! তাহা পাওয। যায় না। 

৩. অনেক সমখ্ব ব্ঝতু শীঘ্র “শষ হই 

ও দুভিক্ষ দেখা দেব। নি ৃ 

৮ বিজ্ঞান্গণ্বে মনে শ্রধুমাত্ত উপযুক্ত সেচেব দ্বাব! বত মান & ষক্তমিব ফলন খিগুগ এব 

উৎপন্ন ফসলে উৎকষ নি কল সম্ভব । 

বিভিন্ন প্রকার সেচকার্ধ (5099 0£ 2:56 65028) £ ভাবতে প্রধাষত তিনপ্রকারের 

সেচকার্ধ প্রচলিত । যথা ১. কুপ। ২. জনাশব। ৩ পাল) ১৯৫৪ ৫৩ সাল পযন্ত যে বিশদ ্ঃ 

পাওয় যার ভাহাতে দেখা যাষ যে, মোটাখুটিভাবে মোট জলসঞ্চিত ভূমির ৩* শতাংশ কূপের দ্বারা, ১৫ শতাংশ 

জলাশয়ের দ্বার ও ৪২ শতাংশ খালের দ্বা৫] (নকিত হয। ব'কী ১৩ শঠাংশে অনান্ ব্যবস্থার দ্বারা সিন 

ঘটে। এই জসনিঞ্িত ইষির ৪১ শতাংশে ধানের, ১৫ শতাংশে গমের, ২৪ শতাংশে ডাইল ও অন্ঠাগ্ভ দান!- 

জাতী শন্তের, ৬ শতাংশে ইক্ষুর, ২ শতা"শে তুলার ও বাকী অংশে অন্যান্থ ফদলের চাষ হব। দ্বিতীয় 

পরিকল্পন'র শেষে মোট ভলপাঞ্ত হমির পরিশাণ ফাড়াইংাছে ৭ কোটি একর । 

১. কুপ ঘে51৪)$ ভার ত সে5কাধে ব্যন্হহ কূপগুলি দুই প্রকার। ক অগ্নভীর সাধারণ কুপ 

(90:৯০ ৮9115) ব। পাতকুষা | মাদ্রাজ, “বান্বাই, উত্তপ প্রদেশ ও প+ণুবই ইহ 1 অধিক । খননের ব্যয় 

অল্প বলির! দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে ইহা হবিধাজনক। খ নলকুপ। বিশেষজ্ঞগণের মতে পনর উত্তর 
প্রদেশ ও বিহার নলকৃপের স্বাা চাষের পক্ষে প্রশত্ত ॥ এই প্রকার কপ খনন বারদাধা বিয়া ইহাদের ক্ষেতে 

বথেঃ সরকারী অর্থনাহাযা প্রয়োজন । 

হ. জলাশয় ( পু:29 )2 ভ'রতে সকল রাজোর মধ্য মাপ্রাজেই জলাশযের সংখ্যা সর্বাধিক | 

তথয ৩৫ হাজার জলাশয রহিফাছে। এই একল উলাশয় কমবেশি অগ্যান্য র'ক্তোও আছে। ইহাদে 

অধিকাংশই বত'নানে জরাজার্ণ অবস্থান প্াহয়াছে। এই সকল পুরাতন জতাশয়ের নাঙ্ষাগ আশু প্রয়োজন 

অধিকাংশ বৃহৎ জলাপয়ুই সরকারী সম্পন্তি। 

৩. খাল (09:8619 )£ ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন প্রক্কার সেচকাবের নধে) বত মানে খালের ওক $ 

নবা'ধক। কারণ ইহাতে যেমন সন্তার, সহজে ও স্থানশ্চিতরূপে জহনেচ নম্ভব ঠেনন আর অন্য কোন প্রকারে 

সম্ভব নহে। ভজললেচের খালগুলি ভিণ প্রকারের £ ক প্লাবশখাল 3750753850508% 58555]8 )। খ- চিরব্হ 

খাল (1১০7০015161 080১8] ) |] গী. জলাধার পাল (51607158905) 5 01 লাবনধাল দ্বাগা, নদীতে যখন 

বন্ত। হয় ৩4. নেই লময়হ ভল বাঠিত হইরা কধিক যে জর্লেচ ঘটে । শাবার শীতে মাকামাঝ স্থানে বাধ 

নির্মাণ করিয়া উহার পার্বতী তীপতূষিতে খাল কাটিয়! বৃষিক্ষেত্রে নাগাবৎমর জলল্ হশিশ্চিত কথা যায়। 
এই জাতীর খালকে চিএবহ খাল বলে। অ+ বৃহির ভল ধরয়া সাখবাএ জন্য ঢালু কলে বাধ দি লাধার 

নির্মা করিরা, উহ হইতে যে খাল দ্ব'প] ৫ষি ক্ষেত্রে জললেচ কপ] হয়, ঠাহ1 জলাধার পাল শাষে পরিচিত 

উত্তর ভাগ তপ অঁধকাশ (লচগালগলি চিবহ জাহীয়। দাক্ষিণাতো ও মধ্য প্রদেশে জলাধার খাল দেখা যায়। 

মন্তব্য £ বথিত ডৎপাদন দ্রুত বৃ দ্র স্বার্থে স্বাপীয়ন্তাবে কষকগণকে ব্যজিগত হুবিধার অগ্ত অগভীর 
কুপথননে ডষ্পাহ দেওলা উচিত হহ-লও, হহাছাগ সেচের পরিমাণ বা ফজনের পগ্িষাণ উল্লেখনীয় পগিনাপে বুদ্ধি 
করা সম্ভব শহে। হুঙগ' আঞ্চলিক ও এলাকাগ তাবে বাপক সে বৃদ্ধির জন্ত গভীর পলকুপ ও সেচ গাল 
খননের প্র রাঞনীংতা তুলনার অধিক । এবং এ কাধে ব্যর তধিক হওয়ার প্রধানত সরকারী ওয়েই ইহার 
বাবস্থা কর্সিতে হইবে । নেচকরের উচ্চহার বতমাপে নেচের জল ব্যবহারের পথে কৃষকগণের [নিকট একটি 

প্রবল বাধা। 

ভারতের €সচ সম্ভাবন। (17001919 71716960301) 1১0667008] ) ২ বিজ্ঞানিগণের 
হিসাবে প্রতিবৎসব এদেশে নৃষ্টিপ'তলন্ধ ছলের পবিনান ১৭৫ কোটি একবফিট (9৫৮৮ 06)। 
ইংার £১ শতা১ণ ( ৭। ১১৮ কেটি একরফিট গল ) শুকাই॥। বায়ুতে মিশিণা ও শোধিভ 
য় স্বতিকার নাচে চণ্ষি। থায। মাটির নাচে যে গণ সঞ্চিত হয তাহার পারমাণ মোট 
বৃঙ্িপাতের জলরাশির ৩০ শা শেব্কিম নহে । ইহার ২ শতাংশের ও অল্প পরিমাণ কুপখননের 

ঘা যায়। তাহাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ব্যাপক অঙ্গন্মা 



৯৯০ 

হাসা সেটকাধে ব্যবহৃত হয়। বাকী ৪৯ শতাংশ বা ১৩£ কোটি একরফিট অল দেশের 
নদীনাল| দিপা প্রবাহিত হয় (8101500 017 9ঠ)। ক্ছুতরাং ভারত যে জলরাশির সরবরাহে 

সৌভাগ্যবান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কতট! পরিমাণে এই সম্ভাব্য জলরাপির দ্বারা 
সেচকার্য চালনা কৰা যায তাহাব বথর৫থ হিসাব কর। ন। গেলেও আন্তমানিক এদেশে ১১ কোটি 
৬* লক্ষ একরে সহজেই জলসেচ সম্ভব । 

সরকারী নীতি, পরিকল্পনা! ও তেচকার্ধের অগ্রগতি (0০৬৮5 1০1105, 
[01915101718 8100 70096165806 17115561028) ২ সুদূর অতীতে ভ'বতে সেচকার্ধের 

জন্য বনু ভ্লাশয়, খা? ও কুপ খনিত হউঘাছিল | ইতবেজ আমলের শাসকশক্তির অবহেলায় 

উহ'দের 'অবিকাংশই মজিয়া নষ্ট হইয়া যব। ইতবেজ*্ণসনেব শেষ দিকে অবশ্য পপ্রাব ও 
সিন্ধদেশে ছু কিছু উল্লেথযেগা মেচক ধ ঘটে । 

ক্যাধীনতাল্গভেব প্ৰ হইত সবকাবী সেচকার্ধগুলিকে তিন শ্পৌতে বিভক্ত কবা হইতেছে। 
যে সকল সেক'যে « কেটি উট কব আর্ক বাদ হয় উনাদের বুহতৎসেচকাষ (100)01 013 ), 
"যু সকল সেচক'যে ৫ কটি হইতে ১০ লক্ষ ট ক। শান ভয উভ'দের মাঝ'বি সেচকাধ (0700102 
ত/0]]৩১ ) ও “ঘ সকল “সচক'যে ১০ লক্ষ ট কব কন ব্যয় হঘ উভাদেব ক্ষুদ্র সেচকার্ধ (12010007 

০3 ) বলিয গণ্য কবা হদ। সকল প্রকার সেচেব উদ্দেশাই উত্পদন বৃদ্ধি । 
প্বিকলপন। কমিশনেৰ মতে বাঞ্চবভাবে ৪৫ কেটি একবফট ডল সেচকাধেব জন্য পাওয়া 

ব'*ঠে পাবে । ইহার মধো দ্বিশার পবিকনাব €৫ষে প্রাণ ১২ কেটি একবফিট জল সেচকার্ষে 

ব্যবহাত ইইতেছে। ভূত পৰিকল্পনা *ষে অঙিবিক্ত আরও ৪ কেটি একরফিট জল ব্যবহার 
কব। যাইবে । 

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পন্ধয় বৃহৎ ৪ মঝ"বি সেচ ক'ষে মে'ট ১৪ শত কোটি টাক 
ব্য কর, হইয়াছে । উভাদ্বব' মেট ৩ কে টি ৮০ লক্ষ একব জ্ ভল সিঞ্চিত হইবে । প্রথম 
পবিকল্পনাব শেষে সকল্প্রকাব সেক যেব দ্ব'বা দেট € কেটি ৬২ লক্ষ একব ভখি ( ১৯৫০-৫১ 
স'লে জল সিঞ্চিত ভূমিব পবিমুণ ছিল ৫ ০কাটি ১৫ লক্ষ একব ) ও দ্বিতীঘ পরিকল্পনার শেষে 
“ঘট ৭ কেটি একব ৬ম জল সিপ্ষত হইণাছে। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় সেচক থে নিয্নোন্ত “নটি বিষযেব উপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হইয়াহে-ক, দ্বিতয পরিকল্পনায় যে সকল সেচকর্ধে ভাত দেওয়া হইয়াছিল, কৃষিক্ষেত্র পর্যন্ত 
ধাল খনন কপিঘ| এগুলি সম্পূর্ণ কব।। খ. জুল নিষ্াশন ও জমিতে যাহাতে জল না 
আটকাইফঘা যায় তজ্জন্য বাবস্থা! গ্রহণ কব।। গ. ম'ঝাবি সেচকর্ধ সম্প্রসাবিত করা । তৃতীয় 
পবিকপ্রনায় সেচ ও বনা'নিষ্ণেব জনা ৬৬১ কেটি টক বায় বরাদ্দ কব' হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে ৯৫টি মাঝ বি সেকাহ ধব] হই চ্ছে । তৃতীয পবিকল্পন'ব শেষে নট হল সিষ্ত জমির 
পর্ধমাণ ৯ কে'টি একবে পবিণত হইবে । অথ হ অতিরিক্ত আবও ২ “কাটি একর জধিতে 
সেচ প্রবঠিত হইবে । 

কয়েকটি বহুউদ্দেশ্াবিশিষ্ট নদীপ্রকল্ম 
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নর্দীবাঠিত বিপুল জলরা|শ যেমন এসচকাষের জন্য ব্যবহার করার স্থষোগ ভারতে যথেষ্ট 
রঙিাছে, তেমনি নদীনালা গুলি অস্থবিধ বহু উ” "যেও দেশেব সেবা করিতে সক্ষম । নদীশাসন 
ও খালখনন তারা নিম্মলিখিত বহু উপকার একযোগে সাধিত হইতে পারে--১, সেচকাধ। 



উজ 

২. বন্ানিয়ন্রণ। ৩. বিছ্বুৎ্শক্তি উৎপাদন। ৪. নৌপরিবহণ। ৫. কৃত্রিম 'লাধারগুলিতে 
মৃংশ্কচাষ। এইগুলিব মধ্যে প্রথম ছুইটি প্রত্তক্ষভ'বে কৃষিব সহায়ক। তৃতীয়টি শিল্পায়নের, 

চত্ুর্থ্ট আভ্যন্তবীণ ব্যবসামেব ও পঞ্চমটি দেশে মহস্থ চাহিদাব পৃবপেব সহাঃক। একষোগে 

এতগুনি লক্ষা সাধিত হয বশিয়া বুহৎ নদী প্রকল্পগুলিকে বহুউদ্দেশ্র শিষ্ট প্রকল্প বল। হয়। 

বল! বাহুলা, এইগুপিতে যেমন অধিক পুঁজি বিনিযোগের প্রমোজন ও সমাপনে অধিক সময় 

লাগে, তেমনি নানাবিণ থবিধা দ্বাব। নান দিকে ইহাবা দেশেব কৃষি ও শিল্পকে অগ্রসর কবিয়। 

দের। কৃষি ও শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্য। প্রবর্তনে ইহাবা উপযোগী পবিবেশ বচনা করে। 
ভারতে অগামী ১৫ হইতে ২০ বৎসবেব মধ্যে সেচেব অধ'নে জমিন পবিমাণ দ্বিগুণ করাই 

পবিকব্ননাকমিশনেব লক্ষ্য । এই জন্য প্রধানত বৃহৎ নদী প্রকল্পগুলিব উপব পির্ভব কর! 

হইয়হে। সিকিত ভূম্মৰ পথিঘাণ দ্বিগুণ হইলে, শুধু যে ব্মীন খ'্ ঘটতি মিটিবে, তাহাই 
নহে, অবিকন্ ক্রমবর্ধমান জনদংখ্যাব খাছ্যেব চাহিদাও যিটণন যাইবে । 

অগ্ভাববি যে সকল বৃহৎ নাদীঞ্ুকল্পেব কাষ গৃলীতি « প্রিচিলিত হইন্ছে স্টহাদেব মধো 

উল্লেখষে'গ। কঘেকটিব অ নে চন। কৰা যাইতেছে । 
১ ভাকর। নাক্গাল প্রকল্ ঃ ইহা ভারতের যাবতীয নী প্রকল্পুদির মধো বৃতত্বম । একটি 

৭৪০ ফুট উচ্চ জলাধার মোট ৬৫২ মাইল দীর্ঘ খালসমূহ এবং ২৫ শত মাইঃলর ধিক শাখাপাল-সমদ্বিত এই 

প্রকলের মাট বাব বরাদ্দ হইয়াছে ১৭* কাটি টাক।। 

১৯৪৬ সালে ইহার কার আরম্ত হয় । ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মান ইহার কাম লসাধা হইলছে । প্রণ্ি 

বৎসর এই প্রকলের দ্বারা ৩১ লক্ষ একবে জলনেচ ঘটিবে | 2৭ লক্ষ ণকুর অভতন্রুক্ত ভমিতে আলে সচর 

পরিমান এস্ধি পাইবে । ভাকর] জলাধারের ছইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কন ৪ নাঙ্ালের দুইটি বিছু।ৎ উৎপাদন 
কেন্্র হইতে ফোট ৬ লক্ষ ৫ হাজার “কন্দেওলট বিহ ৎ চৎপাৰন করা শইদব। 

ছ্ হীরাকুদ প্রকল£ ইহাতে মহানদীর জলরাশি নিষস্ত্রপণ্ দ্বা৫ 'দডিহার সন্বলপূর ও ধোশানশির 

জেলা মোট €*৭ লক্ষ একর জব্তিতে জলে ঘটিবে । যুল জলাধার যে বিছ্াহ উত্পাদন ক্র প্াপ্িত তইয়াছে 

উহার উৎপাদন ক্ষনতা। ১ লক্ষ ২৩ হাভ্তার কিলেওলাট। ভারকুন্রে মূল বু ধ্টি যু একা নিহিত এবং পৃখবাতে 
বৃহত্তম । ইহাশের দৈর্ব ১৫, ৭৪৮ কুটি। প্রকদটির দশোধিত কলের পরিম প৭* ৭৮ কাটি টাকা) বঠমানে 

হীরাঁকুদের বিহাৎ উৎপাদন 'কন্ত্র হতে হীণাবুন্দর এলুম নবাম ক্ারপানাযণ গ্াডডগালপুাগুর লিষ্ট কাঁংানার, 

রুরক্ল্লোর ইম্পাত কারখানার জাডার ফন.) মান নিকষ কাএসানায, বৃহতাচশনতর4 কা চর কলি ও 

চৌহ্গরের বন্ধকল ও অন্য পি বিদ্বাৎৎ লরবরাত করা হত ইহা ভাতা, কটক পণ, হন্দগগড়, 

সন্বলপুর ও বডগ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন শহর বিহাৎ ফাগান ওত তঠাকগ্ছে। 

৩ ন্রাজস্থান খালপ্রকল্রঃ রাশ "নর উতর ধর গাঘণ শসান্বতর কুপান্থারিচ করিবার উদ্দেশ 
লইয়। ১৯৫৭ লাশের জু 'ত মালে ৬১৩৭ কাটিতাক1 বায়ে হাতস্থাল ২17 পক মঞএ করা হয়। ইহা ইডি 
গর্বায়ে কিতদ্ু | 

ক পাজস্বশি লরবগাহ পাব 2 ইহা 5৪ মাহল পীঘ হঠবে ও উহার মখো ১১ সাই পড়িবে 

পঞ্রাবেও মধ্যে । 

ধ. ব্লাঙ্গস্কান খাল £ ইহা ২৯১ দাহল দীর্ঘ তবে সম্পূর্ণ ত বচস্থতমর অধে। প্ন্ডিব। 

ইহাতে পিকাপীর, জয়নলমীগ ও জীগঙ্গান এর জগ পলির ষাট ১৬৮৪ “কয একর এমি জল লি হইবে। 
তাহার ফলে ১৫ ১ কোটি ঢাকা] মুশোর ৫৭ আক্ষ উন পাগ্তশান।র উতৎপাঙ্ন পটিবে। ব্মান পি কষ্ঠনাটির 
দংশোধিত হিসাবে দেখা যায় ন ইতাতে "মাট ৩১২৯ লক্ষ করে পুতি বৎসর জদসেচ ছার হউনে। 

৪ জামোন্র উপত্যকা প্রকল্প £ উহাতে তিশ্াইয়। কোন'র মাইন ও পাঞ্চেত পাঠাড় এই 
চাঁঞিটি গানে একটি কগিয়! জঙ্গাখার বাধের বাবস্থা আছে । কোনার ব ঠীত অপগতিন স্বাদে একটি গিয়া 
তিনটি উৎপাদন কেন্ত্র স্থাপিত হইবে | উচ্নাদের মোট উৎপাদন ভবে ১ লক্ষ ৪ হাজার কিলোনয়াট। 
বোকাগে, দুর্গাপুর ও চক্্রপূ়াতে একটি করি তাপবিহ্যৎ উৎপাদন কেএ্রী খাকিবে। উহাদের মোট উৎপাদন 



কৃষিগত গযুক্তিবিস্তা ১০৯ 
হইবে ৬ লক্ষ ২৫ হাজার কিলোওয়াট । ইহ ছাড়া ছুর্গাপুরে একটি মেচবাধ ও তৎসহ খাল ও শাখা-খাল 
শাকিবে। সংক্ষেপে ইহাই দামোদর প্রকল্পের মূল রূপরেখা | ইহার মধো ১৯৫৩ সালে তিঙাইয়া বাধ, ১৯৫৫ 
সালে কোনার বাধ এবং ১৯৫৭ নাল মাইথন বাধ সম্পূর্ণ হয়। ১৯৫৯ সালে পাঞ্চেত পাহাড় বাধ সম্পূর্ণ হয়। 

বোকারো ও ছুর্গাপুরের ভাপবিদ্ধাৎ কেন্দ্র সম্পূর্ণ হইয়া! উহাতে বিদু)ৎ উৎপাদন আস্ত হইয়াছে। 
চত্ত্পুরাতে তৃঠীয্ন তাপবিছাৎ উৎপাদন কেক্ত্র নির্মাণের কার্য আরম্ত হইয়ান্ডে। মাইখন ও পাঞ্চেতে জলবিদ্াৎ 
উৎপাদন কেজ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন চণলতে ছ। ছুর্গাপুএ বাধ হতে প্রায় ১* লক্ষ একর জমিতে জলসেচন সম্ভব 
হইবে। উহার বাম তীরের ৮ৎ মাইল দীর্ঘ খাল দ্বারা কলিকাতা হইতে রানীগঞ্রের কর়লাখনি অঞ্চলে পরিবহণের 
বিকল্প বাবস্থা! উন্মুক্ত হইয়াছে । 

সান 
৪083 ৬ চানচণশা.197073 

প্রয়োজনীয়তা (৩৫) মৃত্তিকাব অভান্থবে কতকগুদল খনিষ্ত, জৈব ও 
বাসাফণিক পদণরথেত্র অধ্তিত্কেব উপব জমির উর্বরতা নির্ভর করে। কৃষিক'ধেব দ্বারা ফলের 
উৎপাদনে মুন্তকাব ঘধো এই সকল পদর্থগুলিব পর্বমাণ কদিতে থ'কে। ফলে জমির 
উ*বতভাও ধ'রে ধীবে হাস পান (501) ৫৯1/03০৪)। এ কাবণে কৃষিকাধের সঙ্গে সন্ধে 
কমিব উববভা বজাম ও সুছিব জন্য জনিতে সার প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন ঘটে। 
মাধুনিককালে ম্তক'র উক্বত। বুদ্ধির দ্বাবা কৃষিব উৎপাদন বাডাইবার জন্য সর্দেশেই 
নখ্নাকপ সার বাবহাবেব গুরুত্ব বধিত হইয়াছে । 

ভাবতে অন্ত প্রন ক'ল হইতে, কষিক ধ গ্রচলিত | অখচ তদম্গুপাতে জমির উর্বরতা 
বগা বাধিবাব কন্যা উপযুক্ত সব বাবহ'বেব অভ'বে মৃত্তিকব উহ্বতা প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে । 
ইহ! একব প্রতি ফলন হর সেব অন্য্টম প্রধান ক'ব্ণ। ভবতেব ভমি ফসফবাস, নাইট্রোজেন 
ও টব প্দর্থে বিশ্ষে দবিদ্র । ভ'বতে বর্তমান খান্ভ ও ক'চামাল ঘট্তির জন্ত প্রগাঢ় 
কত্ত প্রবতনি ও নূতন, পতিত জশিতে কৃষিব প্রবর্তনের ভন্য, কৃষিব উৎপ"দনশীলত৷ বুদ্ধির 
দ্ববা মোট কৃষিজ উৎপাদন ও কৃষকেব আয় বুদ্ধিব জন্য সারের ব্যবহার অতীব গুরুখগর্ণ 
হইঘা পঠিয়াছে। 

বিডিজ্ প্রকারের সার (705£65:92)6 65798 ০2 59920 5755. 8220. £62৮505গ৬ 91 
কুবিকাধের ষ সকল প্রকাএর সার বাবহারের প্রয়োজন ত'হা হইজ--১, খণমারশাগাহালর সার ( 
$6১161 হাজঢাঃা0 বা পশুর মলমুতাদি। ২ মিশ্র সার বা আবর্জণা ও মবজির পচান লাও। ৩. মনুন্তবিষ্ঠা 

(17080 5০71) ৪. সবুক্ত সার বা লচাপাভার সার। ৫. খইল। ৬. রাসায়নিক সার। এখং 

৭, গ্লাণীভ নার! 

১ খামার গোহালের সার: ইহার মধো ভূমির প্রয়োন্তনীয় সকল খাস্তই বর্তমান । ভারতে 

এই ভাঙীর লাকের ৪১ শচা'শ মাত্র ভুনিঠে বাবহত হয়, ৪৯ শতাশ আবাল'নিকুপে বাবহার কর হয় ও বান্ধ 
২* শহাশ অপচিত হয । এামাঞ্চলে অন্তপকার ভ্বালীনর বআভাব গোবর সারের উপযুক্ত ব্যবহারের পথে 
প্রধান বাধা । 

ই. মিশ্র সার: আবর্দনা « নলজি পচ'ইয়া ইহা প্রশ্ধত করা হয়। উপযুক্ত পদ্ধতি শিক্ষা ছিলে, 
তাএতে কৃনকগণ ধাংলরিক « কোটি টন মিএ সার তৈয়ার কঠিতে পারে। ইন্জানীংকালজে বিভিন্ন হাজো ইহা 
প্ররর্তন বৃদ্ধি পাই্দাছে। 

ও. অন্তস্যাবিষ্ঠ1 8 জহির উবয়তা বাস্ধর অন্যতম প্রধান উপায়। চীন ও জাপানে ইতার বাবার 
সর্ধাধিক। কিস গারতে উ17 বিরদ্ধে প্রধজ সংঙ্কায থাকার ইক বাত হয় আ। অবস্থা উ্াৃফে জয়ে 

পরিণত কঠিতে হঃলে দিউনিনিপালিট গলির বিশেষ সহারউ। প্রয়াকদ। ৮৩*ট বড় পফারেও এই জানার 
সার বাবঞারের কর্মপ্রাণি গহীপ্ত ভইয়াছে । 



৪. লবুজ লাক ৪ জিতে জীর ও তৈল অংশ যোগাইতে সক্ষম । হেস্প। মুল জাতীয় কলল (7০৮ 

৩৮9 ) প্রভাত জনিত নাইট্রে'জেনের পর্রিশাশ বৃদ্ধি করে। ঠীশাবাদাস, বীএসীম প্রত চাষ কলে কসল 

তুলিবার পর উহাদের লতাপাতা. শিকড় জমিতে চবি দিলেও 'ব 5৩] নাবিশেষ দ্ধ পার ' এই জাহার সাগ 
ব্যবস্থার বৃদ্ধি 5 উৎনাহ দেওয়ার জঙ্গ সএকার ইহাদের বীজ বন্টন কপাতিদেন | 

€. খইলের মধে নাইটে জেন, ফ“ফরিক এসিড ও পাশ থাকায় মার হিলাবে হহা উৎক। ভারত 

জৈলবাজ্ রপ্ত ।াশ শ। কযা উহার তৈল শিক্কাশন ক্যা এপ্রাণি ক্িলে দেশে খহতের *হিদাণ বান্ধ পাইতে 

পারে । ফলে জমিতে বাবহীতরের জন লারের যোগান বৃদ্ধি মলব হইতে পারে। 

৬. রাসায়নিক সার $ঃ উস্রোক্ত বিবিধ প্রকার নার ববহ বেনালাকদ জঙনিধা থাকার ভাত 

বালানিক সাগরে শক্চই বৃঙ্চি পাহযাঞ্ে। মাকিন ঘর 1 ছু তাপাফাশিক মাক বারহা তরে উল্লেপরাশ। ফল পানি 

গিয়াছ। কিন্ত পানাংশিক লার বহরে করকটি ভ্াধা আহে) প্রথমত, জৈব সারের গায় গাযারসশিক 
সার কণলের ১ষন পুষ্টনাধন ক. না1 দ্িতীতত, বুণষ্ঠ পা্ুশালে জকমেচ না কক্ছি] শুধু গসাযশিক সাঃ 
ব্যবহারে চাগাগা্ ওলি শুকাহযা বাধ। তৃচীযত, রসারাশক লাগ কাবহার করতে হইলে, কোল ভাসতে কোন 
ধরনে4 সারে প্রয়োজন, চাহ] কি পরিষাপে প্রতোগের যোজন এবং কোন্ মময়ে তাহা বাবহ্থার ও কিন্ঠাবে 

তাহা ববহার ক র১ হইণে, সে সম্ববে পুজ্মান্বপুহ্ধ জ্ঞান খাচা আনগ্যক | কুষকগণের মধো ব্যাপকজ্ঞাবে 

এসকল বিবনে শিক্ষ| বিস্তারে প্রয়োজন গহিয়াক্ধে । পরিকজন| ক'মশন অআবন্থী দেশে রালার়শিক সারের বাবহাক্গ 

বৃদ্ধির উপর ও$$ আরোপ করিশাছন। এজন্য ভারতের বিচিস্ন স্থানে সাসায়'নক সার উৎপাদনের কা'খান। 

প্রতিতত হইয়াছে । ন'রের গ্রথম কারখাশ। প্রতিষ্ঠিত হক বহারের পিথিতে। ১৯৫১ সালে ইছাগ উৎপাদন 
আগত হছছ। দ্বিতীয় পরকল্পশা গালে নাঙ্গাল, রএকেলা ও নাহভেশীতে আঙও চিনটি শতন নারপ্রস্থত কাএখানা 
স্থাশিত হইয়াছে। রাষ্ট্রাবত্ত ক্ষেত্র সারের কারখানাগুলির পিচাললাও জগ ৭৫ ফোটি টাক পু জিজ্ইয়। 

১৯৬১ সালের জান্থচাগী যাসে ৩ 0611507 00হ097085015 01 2100151১00০ নামে একটি লরকাগী 

প্রাইভেট লিঙিটেড কোম্পাশী স্থাপিত হইণাছে। পরিকল্পনাও গতি একদশকে নইট্রাজেৰ জাতীর সারে 
ব্যবহার ৩১৮ শচাংশ ও ফনফেট জাতাঁর লারের বাধহার ৯** শহাংশ ঝুড়িতান্ধে। তৃতীর পগিকজনার জাগামী 
পীচ বৎস:র উহাদেএ বাবহার ১৯১*-১১ সালের তুলনার বখাক্রযে ৩১৪ শতাংশে ও ৪৭১ শতাংশ বাড়িবে। 

রাপাপ্শিক সার মূলা বর্ঠমানে অধিক বলিব! কৃষকগপ ইহ] অধিক বাহার করিতে পাগ্িতেছে না) 
গা প্রাণীজ সার £ পশুক্কঠ়প, হাডেও গুড়া দেহের অগাগগ প্চা অংশ দাও হিদাবে ঈৎকুষ্ক। 

ভায়াকটকদরে গড়ে ১ লক্ষ ৫* হালার উন হাড় সংগৃহীত হয়। ইহা বাৎনক্িক মৃতপণ্জয় হাড়ের এক- তুখাংশ 
মাত্র। 

নানাক্সপ সার বাবহার ছ ড়াও. ভমিতে ফসলের আবর্তন (০৮011০৮৮00৮) কিছুদিন পর পর পরিকলিত 

ভাবে জমি ফেলিয়া! রাখ প্রহতি উপাজে জমির উবরত। €দি কগ1 যাইতে পারে। 

বাজ 
৪1793 

জমির ফলন বুদ্ধি ও উৎকৃষ্ট ফসলের জন্য বেঘন সেচ এ উপযুক্ধ সান ব্যবহার কন প্রয়োজন, 

তেমনি প্রয়োজন উতৎ্কুট বাজে । ভবে উৎপন্ন ফসল গুণে নিক ও অধিক ₹খক্ষেয়েই 
উহাদের কোন নির্দিষ্ট মান নাই | উহু ফলে ফসলেৰ পরিমাণ বেদন কম হয়) তেমনি উাদের 
্ন্ উপযুক্ত দম পান্িদা যান না। স্রশি্দিষ্ট মানের কমিছান কচামল উৎপন্ন হয না বলিয়া 
শিল্পের অন্ুবিধ। হস। পিশেষত ব্রপ্নি শিল্পের ঠৈরারী প্রব্গুলি বিদেশের বাঙ্গারে 
প্রতিযোগি লর় স্থত্ধি। করিতে পানে না| একজন উৎকৃষ্ট বজের বানহার বুঙগি কষা ৯ম নের 
পক্ষে অপরিহার্য । "অনেকের মতে কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট হর বীঙ্ছের বানচাবে সারের কুষিঙ 
উৎপাদন ১০ হইতে ২৭ শতাংশ বুদ্ধি করা যাদ। কেন্দ্রীয় ও রাছা সরকারগুপি এনেছে 
সবিশেষ চেষ্টা করিন্ছে। সকল রাজ্োট উৎরুষ্ট ব জের ব'বঠার বুদ্ধি পাইছেছ্ছে । ১৯৬- 
৬১ সালে সমগ্র দেশে ৪ হাজার উতকষ্ট বাজ উৎপাদক সরকারী খামার কাধরত ছিল। তৃটীয় 
পরিকল্পনার শেষে এন্সপ খামারের সংখ্যা! গাড়াইবে ৪৮*০। 



চে 

উহিগীত এমুক্ষিবিদ্ত | ১১১ 

স্ািপদ্ধ তি 
4৯০1 08৬1, পার 005 

অন্যণ্য দেশে যে সকল বৈজ্ঞানিক পচ্শিতে কৃষিকাধের দ্বার। বিশেষ সুফল পাও 
'গযাঙছে। ভাবতেও বপ্তল স্ব" ৫ ৪৭৮ সাদ্ধস্ত ব্ধিন করিয়া প্রবর্তনের 
প্রয়োজন রচ্যাঙে | এম্পর্কে বিব্ষেদে জাপানী পদ্ধতিতে ধন চাষের কথা 
চঞ্পেখ করা যা ভাবতেন স্থনীন প্র শে যেখানে একন প্রন মা ১৩৩ মন ধান উৎ্পন্ 
£4 ঠেক্ষেত্যে জাপাশা প্গতিতে উ্পন্ধ তয় ১৯৯ দন শ্শব উিপদিভব ভ রতবাসীর 
পক্ষে জাপানা পঙ্গতি গ্রচণে। বিশেষ প্রঘেংজন বচিহ ছে । ১৯৫৬-৫৭ সাল পযন্ত ২৩৭3 লক্ষ 
£কর আমিতে জাপাণা পতিতে ধান চাষ প্রবত্িত হই'হিল। ছিউছ পরবকল্পনাক লে শেষে 
৮০ লক্ষ একর জমিতে ইহা প্রবনেব লক্ষ্য গৃহাত হইয়হিল। ১৯৬১-৬২ স'লে আত্মিক 
কুষি জেলা কাধক্রম (11)890১1%9 48000100100581 10186006 0000107179 ) নামে 
একটি নূতন কর্বকরম প্রবিত হইয়াছে । ইহার উদ্দেষ্ট হইল যে সকল অঞ্চলে সর্বাধিকষেছের 
স্থবিধা ও কৃষির অন্থবিধা সর্বাপেক্ষা কম, তথায় উৎপাদনের স্থবিধাগুলির সর্বাধিক বাহার 
করা। এমন মাফিন ফোর্ড ফাউগ্ডেশান আাধিক সাহায্য করিতেছে ইহা 78025 টৈঞ] 
নামেও পরিচিত। ইহাতে কৃষকগণকে দিয়! বাধুনিক রৃষিপদধতি গ্রহণ করাইধার অধ্থা খগ 
বা, নার, কীটনাশকডুব্য ও কৃষিবহাদি সরবরাহ করা হইতেছে। পাচব্তসর ধরিম। এট 
কার্ধজষ চলিবে ও প্রথমে ৭টি ও পয়ে আরও &টি বাছাইফর! জেলাতে ইহ! প্রবন্ডিত হছে 

যসলের রোগ ও কাঁটপতঙ্গজানিত ক্ষাত 
0505 01975588758 ৯ 78708 

ভারতে বৎসরে মোট উৎপন্ন ফসলের আনুমানিক ১ শতাংশ রোগ ও ক টপত্ছের অভি 
বিনষ্ট হয়। ইচ্ষ, গম ও তুলার ক্ষেত্রে ইহা একটি প্রধান সমস্তা।। এজন্ত ব্যাপক গ্লবেষ 
কার্য পরিচালনা ও কাধকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রিয়াছে। ছিতীয় পরিকল্পনায় ফর্ 
রক্ষার ক'্ষের উপর যথেই গুরুত্ব আবোপ কর! হইয়াছিল । তৃতীয় পরিকল্পনায় এ কা চাাইয়! 
যাওয়া হইতেছে । 

হ্ষির যক্রপাতি ও যজীকরণ 
41515012085 00105 ণ এ) 11201379810 ছা 35115 

রুষির পুঁজির মধ্যে কষিক'ধেব প্রয়োজন য় সাব, সেচ ও বীজ প্রতৃতিকে ষদি আবর্তন 
পুজি (17550190078 0770) ) ধব। যাষ, তবে কৃষিকধে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি স্থির পির 
(7804 ০৭17101) দৃষ্টান্ত । ভ'রতে কৃষকেব প.ডির পরিখাণ অতান্ত অল্প । 

যতই সেচ, বী্ড ও সাবের উন্নতি কর। হউক, ইহ র সহিত ৃষিযন্ত্রপতিব উন্্তি না ঘট।ইলে 
এবং কৃষির ঘন্্র করণ ন| করিলে, কৃষির উৎপাদন্ধী লতা €্িব (চষ্ট। ফলবতী হইবে না। সত 
ভারছেব কৃষিৎস্ত্রণাতির ক্ষেত্রে আজ ছুইটি বিষয়ে পহিব 'ন প্রয়োজন । 

১. পুবাতন যন্ত্রপা্ঠির পরিবতে স্থানোপযোগী উন্নত আধুনিক যন্ত্রপাতির উস্তাবন ও 
প্রবতন। 

২ কৃষির যনস্ত্রীকরণ। অর্থাৎ মনুস্থ ও পঞুশ্রমনিষ্তর বতামান কৃষির পরিবতে ধন হা 
গীডিনিউরজধি পধজনি | 



চু আধুনিক যন্রপাতি (01০৫672 509100গ2%) ১ কৃষিতে আধুনিক লালা 

ধ্রফার ক্র যন্ত্রপাতি গ্রবর্তনেব যথেষ্ট হুযোগ-সম্ভাবনা বর্তমান। ইহা! স্বারা ভায়তের পারিবারিক 
(িন্তিতে পবিচালিত ক্ষত্র জোতগুলিব ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে । বিভিন্ন রাজ্যের রৃষ্রিধর 
একজন্ত নৃতন যস্ত্রপাতিব উদ্ভাবন ও গবেষণ। কাধ চালাইতেছেন। পরিকরনা কমিশনও ইহ্থাতে 
গুরুত্ব আরোপ কবিষাছেন। সাবা ভাবত কৃষিমেলার মাধ্যমে উহাদেব জনপ্রিয্ন করিবার চেষ্টা 
চগিতেছে। ইতিমধ্যে নৃতন ধরনের ইম্পাতেব লাঙল, ইক্ষু পেষণের কল, জল তৃপিবার জন্ম 
ক্ষু্বকার পাম্প, ছোট ঠেলাগ ডি (9৪2০৪ ) নিডানি ইত্যাদি উত্ত বিত হইয়াছে। 

ঙ. কৃষির যন্্রীকরণ ( 1 ০০159085803010 ০4 88700010016 ) : মনুষ্য ও শক্তিব 

পরিবর্তে বা সহীয়ক িসাবে যন্ত্রশক্তিব বাবহাবকেই যন্ত্রীকরণ বলা যায়। স্থৃতর'ং কৃষির যস্ত্রীকরণ 
বলিলে, কৃষিকযে মনুষ্য ও পশ্ুশক্তিব পবিবঠে বা সহায়ক হিসাবে যন্তশপিব গ্রবর্তন বুঝায় 
কৃষির যন্ত্রীকরণ দ্বাবা পুঁজিনিভব কৃষিকায প্রচলিত হধঘ | যন্ত্রে সাহাযা বলীত 'ধমন শিল্পক্ষেত্রে 
বৃহদায়তন উৎপাদন অসম্ভব, তেমনি কৃষিব উৎপাদণ বৃদ্ধিব জন্য ও কৃষিব যন্ত্রাকবণ আবশ্যক | 

যস্ত্রীকরণের প্রকারভেদ (5093 0£ 00601091815860100 ) : কূষিব যন্ত্র'কব্ণ দ্বুই 

প্রকার। পূর্ণৎস্ত্রীকরণ এ আংশিক যন্ত্বকবণ। কান'্ড! ও ম'কিন যুঝবাষ্টরে শ্রমেব স্ল্পতর 
দরুন কৃষিতে পূর্ণ যন্ত্রাকবণ ঘটি্ছে। সোভিষেত দেশেও পূর্ণ হন্ত্রীকবণ প্রণঠিত হইয়াছে । 
ভাবত সহ অন্যান্ত সকল "দশে কমবেশি পরিমাণে কষিব অখি ক্যস্্বীকবণ বর্তমান । তবে, 
যে দেশ বত অনুন্নত বা ন্বশ্পেশ্পত 'তখায কুষিক ধে নত “বেশি মন্তুষ্ু ও পশ্তণণ্জিব উপব শিওর 
শীলত| এবং তত অল্প যন্্'করণ দ ৮" । কুষিব পূর্ণ হক্ত্রাকবণেন দ্ধাব। শ্রধুমান্জর ভমিকর্ষণ, 
ফসল কাট| ও সংগ্রহ। ফসলেব ঝাডাই মণ্ডাউ ক্ধ সম্পণীন কব] বৃঝান ন।। অন্ণ্য যাবতীয় 
কার্ষেও যন্ত্র ব্যবহাব বুঝ"্ম। 

যম্থাকরণের স্থবকল ( 4৫৬808865 ) : যন্্রীকবণেব সুফল ব প্রযোজ্জনীয়ত। সংক্ষেপে 
দিয়ে বিবৃত হইল। 

১. কৃষিব হস্করণ কষিশ্রমের দক্ষ» বুদ্ধি কবে। ফলে কুষকগণেদ মাথাপিছু উৎপাদন 
বু্চিপায়। কৃষির “মা উৎপাদন কাছে । ২. কুষিকাধে উৎপাদনধলত| বুহিব জন্য, 
কৃষির বিভিন্ন কষ দ্রত সম্পদন কর সম্ভব হা। ৩ রুমব উৎপাদণ্গীলত। বৃক্ধি পাওয়ায় 
অপেক্ষাকৃত অর সথ)ক ক্ুমকের প্রণেদ্দন হয়| 9. কুমির হস্ব'কবণের দ্বাব। উত্রইরপে 
ভূমি কর্ষিত হয বর্পা ভনিব একব প্রত ফলন বাড়ে। ৫. অনিকের দক্ষত। ও 
জমির ফলন রূপ্বি দন উৎপাদনের বায় হাস পায়। ৬, ভাদশ্রিকভাবে কৃষির অপচয় 
হাস ও উন্নতি ঘটে। ইহাতে কুযিজাত দ্রবে।র উংকর্ষ বু পায়। ৭. কৃষিব মনত্রীকরণের 
ফলে উৎপাদনের পবিনাণ শরত্তান্ত ুদি পায় বলিল পুঘকেব নি্গ ভোগের অঠিরিক 
বিক্রমযোগ্য উদ্ধত্তে ফসল থ'কে। এইরপে প্রত্তক্ষ ভেগনিব কৃষির পথিবর্ঠে বাজারনির্ভর 
কৃষির উদ্ভব ঘ.ট। রুষিব বাণিঞ্যিকরণ (601)77/0191198007 ০1 10710016819 ) 
ঘটে। ফলে বাদ্রাবে কৃষিজ্তাত ভ্রবোর 'যাগ'ন বুদ্ধি পায়। ৮. ক্লষকের আয় ঘাড়ে এবং 
শহর ও শিল্পাঞ্চলের অ'য়েব সহিত গ্রামাঞ্চলের আছেব সামঞ্জশ্ত ঘটে । সারা দেশে উৎ্প্রাদনের 
দুইটি প্রধান ক্ষেত্রে শিল্প ও কষিব মধ্যে মাথাপিছু আয় ও মোট আয় বন্টনে অধিকতর সমতা 
দেখা যায়। ৯. শিল্পের মত কষিত্ধার্যেও বিশেষায়ণ বৃদ্ধি পায়। তাহাতে গ্রামাঞ্চলে কবি- 
সম্্পাতি চালনা গ্রসৃতিকে নির্ভর করিয়া নৃতন জীবিকার হৃষ্টি হয়। ১*, যন্ত্রপাতি পরিচাজন। 



০ শব নু 
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মির মৃর্্ীফরণ কৃষকের উপয় ছইতে ক্কাগিক সুপ ৬৮ ডর 
স্পস্প বায় ও ীবনবাজায মান বাড়াই! হাহবে মৃতগ সাবধিক » গনি 
গামর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। পা 

কৃষির ধর্জীকরণের সাফল্ঃর শত (5০048000008 £01 165 হ8০৩৫৬ ৫ প | 

ষরবাতিগুলি চালনার জন্ত যখেই পরিঘাণে খনিঝ তৈলের (ডিজেল তৈল ) ও রিছ্যাতের সং 
প্রয়োজন। ২. সেচকার্ষের ব্যাপক সব্প্রসারণ আবশ্বক | ৬. রবিজোের চান 
ইয়া গ্ররোজন। ৪. কৃষকগণের মধ্যে আধুনিক কৃষিষস্্রপাতি চালনার উপযুক্ত কারিগরি জান 

শিক্ষার বিস্তার অর্থ. প্রযুক্তিবিস্কার উন্নতি আবশ্কক। €. কৃষির প্রয়োক্ণীয় কিনি 
চাহিদাপ্রণে সমর্থ কবিষন্-উৎপাদনশিরের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। 

কবি যন্্রীকরণের অন্ুবিধ। ( 41661০81065 ) £ উপরোক্ত বিষঃগুলির অভাবে 

কৃষির যন্ত্র করণের অস্বিধা বৃদ্ধি পায় বটে, কিস্ক উপরোক্ত অন্থকূল অবস্থা বর্তমান থাকিলেও। 
ইহার প্রবর্তনে যে গুরুতর সমন্ত। হ্ষ্ট হয় তাহা হইল কর্মহীনতা । কৃষিকার্ষে যন্ত্র প্রবর্তনের 
ফলে শিল্পের মত এক্ষেঅে৪ উৎপাদন পস্কতির বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার (296100911596107,) ঘটে । 

এইরূপ সংস্কারের ফলে উংপাদনক্ষেত্রে শ্রমের প্রয়োজনীয়তা হাস পার । সুতরাং কৃষির য্্রীকরণ 
সবার বহুসংখ্যক ক্লক কর্মচ্যুত হইবে। কৃষির যন্ত্রীকরণেব ফলে যে হারে কৃষকগণ কর্মচাত 
হইবে লে হারে অভ তাহাদের কর্ম করিতেন শাহিন, নূতন ভুটিলতার সৃষ্টি হইবে। , 

ভরতে কৃবির যন্ত্রাকরণের রাষ্থনীয়তা (৫5351:801185 ০৫ 5600801586708, 
০880০010016 15 11501 ) 8 ভারতে কৃষির যন্ত্রীকরণ বাঞ্ছনীয় কি ন! এ প্রশ্ন গভ ছুই 

দশক ধরিয়া.আলোচিত হইতেছে । কৃষিব যন্ত্রীকরণেব ফলে যে স্ুবিষ।গুলি লভ্য তাহা নিঃসন্দেহে 
ভারতের পক্ষে শুধু কাম্য নহে, অর্থনীতিক উন্ননের পক্ষে অপবিহার্ধ। বিশেষত, ইহার 
--১* নির্দি্উ আস্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের দ্বাবা কৃষিপণ্যের 
বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতিব স্থযোগ ঘটিবে। ২. উৎপাদন বৃদ্ধির ছারা বর্তমান খাছাঘাটুতি 
পূরণ করা যাইবে। ৩. পুঁজির হথল্লতা ভারতে কৃষিতে পাপচ্র সৃষ্টি করিদ্াছে। ইহ! 
সম্পূর্ণরূপে ভাঙিবার জন্য কৃষিতে পপির ব্যবহার বাডাইতে হইবে । কৃষির য্ত্রীকরণের ছছায়াই 
কবিকাধে পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধি সম্ভব । স্ৃতরাং কৃষির যৃত্রীকরণ ভারতের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য 
হিসাবে নিশ্চদই গ্রহণযোগা । 
কিন্তু আশু ইহার পথে কতকগুলি বিস্তর বর্তমান। ১. ইহার সাফল্যের জন্্র যে সকজ 

অন্থকৃল অবস্থ। প্রয়োজন, যেমন দেশের অভ্যন্তরে যথেষ্ট পরিমাপে বিছ্াৎ শক্তি ও খনিজ তৈলের 
সরবরাহ, গ্রযুক্তিবিগ্যার উন্নতি ও ব্যাপক সেচকার্য, ইত্যাদি বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে নাই। 
"ইহাদের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে । ২. দেশের মধ্যে যন্ত্রপাতি নির্মাণশিষ্ধ এখনও 
উপযুজ পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় অত্যধিক বায়ে কৃষিযস্তপাতি আমদানি করিতে 
হইলে থে বিদেশী মূদ্রা গ্রেয়োজন। তাহা ভারতের আত্বত্তের বাহিরে । ৩. ০.০ 
আয়ন বর্তমানে এত ক্ষ যে তাহাতে কৃষির হতত্রীকরণ সফল হইবে না। বাডিগতারে 
উদার ঘৃজা মাধারণ কথবের ক্ষমতার বাহিরে। ৪, কতা তো পনির কমি এখনক ছানি 
ই্ীধারণের অন্তরায়। ৫. প্রীমাঞ্চলে বর্তমানে ফাতীচঠি! হথেই ভীত ওযা! উ৫88১০$/8 



করণের ছারা ৬* শতাংশ কহিনির্ভর জনসাধারণ কর্মহীন হইয়। পড়িবে 
গ্লির়সন্প্রসারণের গতি যথেষ্ট ভ্রুত নহে বলিয়া অবিলম্বে ইহাদের কদরংস্থানের 
পপ ক্কৃতবাং অবিলম্বে ভ্রুত কৃষিব্ যত্্রীকরণ বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু যাহাতে 
্বীর্থমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে ইহা কার্ধকর কবা যায় এজন্ত ধপে ধাপে অগ্রসর হইতে 
হইবে। বর্তমানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির দ্বারা দেশে সেচ, সার, বাঁজ ও বিছ্যাৎউৎপাদন 
বৃদ্ধি, যন্্পাতি নির্মাণপিক্প গ্রত্ষ্। কৃষিতে ছোটখাটে। অধধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্তন, অন্যান 
শিল্পের প্রস'র, কাবিগরি শিক্ষার বিস্তার ও জমির সংবক্ধকবণ এবং সমবায় কৃষির প্রবর্তনের 
মাধ্যমে ভূব্ষ্তিতে কৃষিব ষ্ত্রকরণেব উসযোগী পবিবেশ ধরবে ধ'রে রচিত হইতেছে । 

রাজস্থানের স্থববতগডে সোভিয়েত যস্ত্রশাতিব সাহ'ঘো সরকারী খাম'রে কৃষির সম্পূশ 
ঘন্ত্রীকরণেব পরীক্ষ! চলিতেছে । ইহাব সফ দেখে সোভিমেত কৃষিবিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন, 
ভারতে ১০০টি স্থরতগডেব স্তায় খামার প্র উষঠ। ত্বর। খপ ঘাটতি পৃবণ কর। সম্ভব। 



& 
কষিকার্ষের সংগঠ 

07277715900) 44/£%1//6 

ভারতের কৃষি উন্নয়নের পটভৃষিকায় কৃষিসংস্কার ছারা কৃষিকার্ধে কৃষকের উৎসাহবৃদ্ধি এবং 
কৃষিতে প্রধুক্তিবিষ্ভার উন্নতি ও পুজি বিনিদ্বোগ বৃদ্ধির দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক কৃষিপন্ধাতি 
প্রবত্নের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন রুষিকার্ধ পরিচালনার সাংগঠনিক পরিব লনের। 
প্রথমটির হ্বার! কৃবিকার্ধে অকুষ্ঠ মানবিক শ্রমেৰ উৎস উন্মুক্ত হইবে । উৎপাদন বৃফিতে কৃষকের 
ছিধাহীন সহযোগিতা স্থনিশ্চিত হইবে। ঘিতীয়টর দ্বার জমি, অন্থান্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, 
বিঞ্জান ও মানবিক শ্রমের অধিকতর ব্যবহার সম্ভব হইবে। কিন্ধ তৃতীয় ব্যতীত প্রথম ও 
দ্বিতীয়টি পূর্ণ মগ্তাবনা বাস্তবে পরিণত কর! সম্ভব নহে 

ভারতের কৃবিকার্য পারিবারিক ভিত্তিতে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। কৃষকপরিবারগুলির পারিবারিক শ্রয 
ও আধিক সামর্বান্থার! কৃষিকার্ধে শ্রম ও পু'জির যোগান সাথাএপভ সীমাবদ্ধ । পারিবারিক ভ্রে'তের মধ্যেই এই 
কৃবিকাধ প্রচে্ট। পণ্তীবদ্ধ। এই জাতীয় সংগঠন অতান্ত হূর্বল ও কৃবির উদ্লতনের একান্ত অনুপযোগী । 

কৃধি সংস্কার দ্বার! জমিতে কৃষক প্রজার মালিঞ্চানা প্রবত ন এবং কৃষিষস্ত্রপাতির উন্নতি ও অধিকতর সেচ, 
উৎকৃষ্ট সার ও বীঞ্জ সরবরাহের ব্যবস্থা করিলেও, কৃষির বস্্রীকরণের ক্ষেত্র প্রস্তত সবে জোতের জণ্য়তন বন্ধি 
পরিণতি না হয়, কৃষিকার্ধ পরিচালনার সংগঠনে দি কোন পরিবত'ন না ঘটে তবে ক্ষুত্জ জোতের দ্বার! সেচ, 
সার. বীজ ও বন্শাতিনিত উন্নতির হু যাগ সম্পৃরিপে গহণ করা! যাইবে না। কৃষি সংগঠনের পুনর্গঃন বলিতে 
জোতের এনং কৃবিকার্য পরিচালনা সংগঠনের পুনগঠন বুঝার । ইহা! ভারতের কৃষি-অর্থনীতিহ উঠনরনের অন্ততষ 
অপরিহার্য শত। 

কৃষিজোতের আয়তন ও অবৃস্থান 
৪72£. & 10 70048770 0৮707400798 

ভাবত ক্ষুদ্রচধীব দেশ। কৃষিম্ুর তদন্ত কমিটি রিপোর্ট (১৯৫৯ ) অনুযায়ী ভাতের 
কুষিঙ্গোতের গড় আয়তন ৭৫ একর | তুলনায়, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৪৫ 'একর, জার্যেনীতে ২১ 
একর, ইংলণ্ডে ২* একর। এখানে কৃষিজোতের গড় আয়তন ৭"৫ একর হইলেও অনেক 
অঞ্চল ও রাজ্যে জ্োতের গড় আয়তন ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প (অ্রিবান্ুর কোচিনে উহা 
মাত্র ২'৪ একর, ত্রম্থু ও কাশ্মীরে ৩৮ একনু, বিহারে ৪'১ একর, পশ্চিমবঙ্গে ৪"৭ একর, 
মাজ্ঞান্ছে ৪৫ একব ও আসামে ৫'৩ একর শুধু বোশ্বাই, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ পঞ্জাবের 
পেপস্থ (72172970 ) অঞ্চল, রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রের জোতের গড় আয়তন সারা ভারতের গড় 
অপেক্ষা অধিক। ইহার মধ্যে সৌরাষ্ট্রে জ্োতের গড় আত্মতনই সর্বাধিক, ২৯৬ একর )। 
সার! ভারতের সামগ্রিক চিত্র এই ষে, দেশের প্রায় অর্ধেক কৃষক পরিবাবের জোডের আরতন 
২৫ একর অপেক্ষা অল্প। শুধু ভাহাই নহে, প্রতি কষক-পরিবরের সমখ্্ জোত গ্রামের 
একস্থানে একজে অবস্থিত নহে। উহা! খণ্ডে খণ্ডে, বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তক্ূপে অবস্থিত। 
কুদ্কপরিবারের ভোতজমি উত্তরাধিকার আইন ও অস্তান্ত কারণে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাটোযাযার 
ফলে বিত্ত হইয়া পড়িতেছে। ভোতের এই উপবিভাজন ও বিদ্দিগ্রকরণের ফলে 
'্আরতনের জদ-অবনতি ভারতের কৃষির একটি গঠনবৈশিষ্ট্য গবং উহার উনের এযর সারের ৪ 



শিপ ৪০ চারা বাহে তে রে তাতে 
জোনের উপবিজ্বাজজন বলিতে উত্তবাধিকারিগণেব মধ্যে সোতজমির ক্রমান্থয় বণ্টন, 

বিভজিকরণ বুঝায়। আব বিক্ষিগ্তকরণ বলিতে একই কৃষকের মাগগিকানাতুক্ত জমির বি 
স্থানে বিক্ষিপ্ুভীবে অবস্থিতি বুঝায়। 

কারণ (080869): ১. গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিব ফলে জমির উপর 

নির্ভরশীল জনসংখ্যাব ক্রমাগত বৃদ্ধি অর্থাং জমিব উপর জনসংখ্যাব ক্রমবর্ধমান চাপ ইহার, 
প্রধান কাবণ। ২. উত্তবাধিকাবের প্রচলিত আইন ইহার অন্যতম কারণ। যেমন, কোন 
কষকের মৃত্যুর পর তিনটি পৃথক স্থানে অবস্থিত তাহাব তিন খণ্ড জমি তাহার তিন পুত্রের যধ্যে 
গরাসরি বিভক্ত না হইয়।, অর্থাৎ প্রত্যেকে এক এক খণ্ডের মান্িকানা না! লইয়া, প্রত্যেক 
খগ্ডকে তিনভগে বিভক্ত কবিয়্া লয। ইহাতে এ তিনখণ্ড নয়খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। 
হ্বভাবতই তাহাতে তিন উত্তবাধিকারীর প্রত্যেকোব ভমি তিনটি ক্ষুদরহ্থুধ জোতে পরিণত 
হুইয়! তিনটি পৃথক অঞ্চলে বিশ্ষিপ্ত হইয়! পডে। এইরূপ বাটোমারাব ফলে কৃষিজমির আদতন 
ক্রমেই ক্কুদ্ূতব ও বিঙ্ষিপ্ত হইয়। পড়িতেছে। ৩. গ্রামাঞ্চলে অন্থান্থ জীবিকাব অভাব জমির 
উপবিভাজন ও বিক্ষিগ্ুকবণকে তীব্রতর কবিমাছে। অন্য কোনরূপে জবনধারণে অক্ষম হওয়ায়, 
জোত বত ক্ষুদ্রই হউক এবং যত বিক্ষিপ্তব্রপেই তাহা বর্তমান থাকুক না কেন, কৃষকগণ কখনই 
জমি বাটোয়ারার দাবি ছাড়িতে পারে না। ৪. গ্রাম্য মহাঙজনদের প্রবল গ্রাস উপবিভাজন 
ও বিক্ষিপ্তকরণের সমস্যা বৃদ্ধি করিয়াছে | কৃষকগুণ খণশে'ধে অক্ষম হইয়। মহাজনদের নিকট 

জোতিজমি হত্তাস্তর করিয়া দেয়। ফলে ভাহাদের অধীনস্থ জোতজমির পরিমাণ ক্রদশ কমিয়া 
ফাইতেছে। এভন্য পরিবারের কর্ভাব মৃত্যুর পব তাঠার সম্থানসন্ততির মধ্যে অবশিষ্ট সামান্ 
জোতজমি ক্রমেই ক্ষুদ্রতর ভ'গে বিভক্ত ও বিঙ্গিঞধ হইয়া পড়িতেছে। ৫. একামব্তী 
এ ভাঙনের ফলে এছরমালি সম্পত্তি ভাগ-নাটোয়ারার দরুন ছ্মির উপবিভাঙন বুদ্ধি 

1 ঙ 

কুফল ( হগ18): ইহার ফলে জ্োতের আয়তন এত ক্ষুত হইয়া পড়িতেছে যে তাহা? 
আরি লাভজপক ভাবে চাষ করা যায় ন| (0176001)07)10 1001011)68 )। ফলে কৃষকগণেয় 

আয় হাস ও দেন বৃদ্ধি পাইতেছে । দেনার ফলে জমি মহাঙ্জনের নিকট হস্তান্তর করিতে বাধ্য 
হইন়্া কৃষকগণ ত্রমান্থয়ে ভূমিহীন হইয়া পড়িতেছে । খণ্ড খণ্ড জমির মধ্যে বেড়া দেওয়ার 
জন্ট' আলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক জ্োত এত ক্ষুঙ হইয়া পড়িতেছে যে আর 
জাষ করা চঙ্গে ন! বলিয়া! উহা পতিত থাকিয়া যাইতেছে । হহাতে জমির অপচয় বাঁড়িতেছে। 
ক্র জোতের দরুদ আয় অলপ হ্য়ায় ঘেমন রুষকগণ আধুনিক ঘন্্পাতি ক্রয় করিতে অক্ষম, 
তেষনি জোঙগুলি ছোট বলিয়া এ সকল বঙ্গপাতি ব্যবহায়েরও বথেষ্ট অন্থবিধা হয়। হিভি 
কৃষকের অমি পাশাপাশি এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বলিয়! কাহারে! পক্ষেই নিজ নিজ জমি 
$ইতে জল নিষ্কাশনের কিংবা সেচের নহর কাটায় স্বিধা! নাই। ফলে জমির আবনত্তি 
স্ক্লেদ আহ্ পদ অন্ুবিধার দরদ সামগ্রিকভাবে কৃষিকার্ধে ভারতীয় কধকগণের নঙ্ত। অন্ঠানথ 
হস গাহুয়াছে। ইহার উপরে আবার এইরপ সত গে জষিয় বিদ্ধ অবস্থান) প্রাথাগে 
রিজাক ধাপের ঈধ্য ঘন ঘন বামলা-মোকগনায একটি, আধান। বারা 



ঢযানিণ ম্রাদাডাডীয লায়ন ও _বাগিততকরদ জাময় 'অপচয় বন্ধ, ভপযুক্তরূপ চাথের 
সিনিকতা। জমিতে আধুনিক ষন্থপাতির ব্যবহারে অর্থাৎ অধিক পুঁজি বিনিয়োগে অস্তহায়, 

লেচৈর উন্নতিতে বাধা ও কৃষির দক্ষত। হাস, গ্রাম্যজনসাধারদের মধ্যে খণ, দারির, বদাহনি 
বং কলহ বৃক্ধি করি! ভারতের কৃষিকার্কে এক অনড, অচগায়তনের দর্খে পরিপ্বক 
করিয়াছে । 

মর্থনীতিক জ্লোত 
100208410 প্ল0100 

ভারতের কৃষিজোতের স্বল্লায়তনের দরুন স্বভাবতই ক্লষকের ব্যয়ের সংকুলান হু স্বা। 
'অগ্তান্ত জীবিকার অভাব ও প্রত্যক্ষভোগের উদ্দেশ্টে কৃষিকার্ধ চলিতেছে বলিয়াই এক্ূুপ 
লাভহীন কৃষিজোত ও কৃষিকার্য বজায় রহিয়াছে। কিন্তু কৃষির উন্নয়নের স্বার্থে ইহার পরিবর্ধে 
র্থনীতিক জোত গ্রবতিত হওয়া! আবশ্কক। 

সংজ্ঞা! (105£888009 ) : মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, যে আয়তনের দোত হইলে 
ভাহাতে কষকপরিবারের উপযুক্ ধারাবাহিক কর্মসংস্থান ঘটিতে পারে, এবং যাহা হইতে কষ 
পরিবারের ধুক্িসঙ্গত আয় লাভ দ্বারা জীবনযাত্রার মানের উদ্গতি ঘটিতে পারে, তাহাই 
“অর্থনীতিক জোত/। কিন্ত স্থানকাল অনুসারে ইহার আঘতন স্বভাবতই বিভিন্নক্ূপ হইবে 
ক্লধকপরিবারের অর্থনীতিক জোতের আয়তন কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে । 

১. স্বৃত্িকার উর্বরতা অধিক উ্ধর মৃত্তিকায় জোতের আয়তন অপেক্ষাকৃত সুর ও 
জগেক্ষান্কত অয় উর্ধব মৃত্তিকায় জোতের আয়তন বৃহৎ হইবে । 

২. উগুপন্প কসলের প্ররুষ্তিঃ খান্তশশ্ত অথব! বাঁণিজা-ফসলের উৎপাদনে 
জপেক্ষারুত বৃহত্তর জোত গ্রয়োজন। শাঁকসবজির চাষেব জন্থ ক্ষ্দ্বাকার জোত আবশ্টক 1 

৩. কৃবিপদ্ধতি $ পুরাতন পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র কৃষিব্্পাঁতির হারা চাষে অপেক্ষাকৃত 
বল্লাকার জোতে কৃষিকার্ধ চলিতে পাবে । কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতি স্বারা, অর্থাৎ কৃষির বর্থীবরণ 
খটিলে অর্থনীতিক জোতের আয়তন বৃহৎ হওয়া আবশ্টুক। 

৪. ক্লবকপরিবারের আয়তন £ কষকপরিবাবের লোকসংখ্যা, এবং উহার আর্থিক্ 
সামর্থ্য অর্থাৎ পুঁজির উপরও পারিব।রিক অর্থনীতিক জোতের আরতন নির্ভর করে। 

৫. ক্ৃষিকার্ধের অংগ$ন $ ব্যক্তিগত উদ্চোগে, পারিবারিক ভিত্তিতে কুষিকার্ধ ডালিত 
ছুইলে। কৃষিজোভের অর্থনীতিক আয়তন স্বল্প হইলে চললে। কিন্তু আধুনিক পুঁজিবাদী প্রথার 
সন! লমবায় কিংব! যৌথ ব্যবস্থা কলধিকা্ধ পরিচালিত হইলে, অর্থাৎ কৃষি সংগঠন অপেক্ষা 
বহততর হইলে, অর্থনীতিক জোতের আয়তনও বৃহত্বর হইবে। 

স্থতরাং অর্থমীতিক জোত বলিতে কোন নির্ি্ট আয়তনের জোত ধুকায না। বৃ্তিকা, 
জগবাযু, ফনগের প্রন্ততি, কৃষির পতি, কবকপরিবারের লোকসংখ্যা ও সামর্থ্য, কৃষি 

বিষয়ের উপদ্ব উহায় আয়তন নির্ভর করে। ভারতের জেতে 
প্রধর্তন কথিতে হঈলে, বিডি রাজো ও বাঙ্ের অন্তর্গত বিডির অঞসে অধনীতি 

হইবে, বৃহত্তর জোতের প্রব$ন কছিতে হইবে৷ আোতে অর্থনীতিক আরহগ বাছা? মর 
রা প্রতি +৯৮৫০-৭ ১, অগরনীতিক জোর ঈযাছ! বা |: “গাাখারে 



িগবিভাজন ও বিক্ষিগ্তকরণ দূর হইবে। 

উপবিভাজ্রন ও বিক্ষিপ্তকরণ সমহ্যার প্রতিকার 
:14চ1)]8ও 

কৃষিজোতের উপবিভাজন ও বিদ্ষিগ্তকরণ সমস্যার সমাধানের ভঙ্য প্রধানত ছুই প্রকার 
বাবস্থাগ্রহণ আবশ্তক। প্রথমত, বহুখণ্ডে বিভক্ত ও ইতস্তত বিদ্বিপ্ত জোতগুলির একত'বরগ 
বা সংবন্ধকরণ প্রযোজন। দ্বিতীয়ত, একত্রীভূত জোতগুলি যাহাতে পুনরায় বিস্তক্ত না হইতে 
পারে তাহার জন্ত উপঘুক্র ব্যবস্থাগ্রহণ আবস্টক। 

১ জোতের সংবন্ধকরণ € 00059110810 0£ 15010800868 ) £ ইহাতে 

প্রত্যেক কৃষকের জোতজমিব এক স্থানে একখণ্ডে পরিণতুকরণ বুঝায়। ইহার ভম্য পরস্পরের 
বিভিন্ন স্থানে বিদ্ষিপ্ত জোতের বিনিময় করিবাব প্রয়োজন ঘটে । ১৯২১ সাল হইতে প শ্রীবে 
এই প্রচেষ্ট! আবন্ত হয়। তৎপর বোক্াই, উত্তর প্রদেশ, মধ্য গ্রদেশ প্রভৃতি স্বনে ইহা অনুসরণ 
কর! হ্য়। নেই সমর বিভিষ্ন গ্রদেশে এইজন্য গ্রয়োজনীন্ব আইন পাস করা হয়। জমির 
প্রথমে হেচ্ছামূলক ভিত্তিতে সংবঙ্ধকরণেব ব্যবস্থা করা হয়। সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে 
সংবদ্ধকরণের উৎসাহ দেওয়া হয়। ইহা ফল্প্রদ না হওয়ায় পরবর্তীকালে আইনে আংশিক 
বাধ্যত'মূল্কভ'বে সংবদ্ধকরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্ত পাঞ্জাব ছাড়া ভারতের আর 
কোথাও জোতের সংবঞ্ছকরণের উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায় নাই। 

সম্পূর্ণ বা আংপ্কি হেচ্ছামূলক ভিত্তিতে ভ্তোতের সংবহছকরণের চেষ্টা ভারতে সন্তোষজনক 
হয় নাই বলিযা আরও শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রহিয়াছে । ইহার ভদ্ত সমাজতাছ্িক 
দেশগুলিব মত জমিব জাতীয়করণ দ্বারা যৌথ খামার (00116০156 [97178 ) প্রবতন করা 
যাইতে পারে । তবে অনেকে মনে করেন জ'মর প্রতি কদকদের প্রবল আকংণ রহিয়াছে বলিয়া 
এইক্কপ ব্যবস্থায় বিরূপ প্রতিক্রিয়। ঘটটিব র সম্ভাবন। আছে । (সে কারণে জমিতে কৃষকের 
মালিকানা অন্কুপন রাখিয়। সমবায় খ'মার (00০07907005 [781711)8 ) কিংবা কৃষিকার্ধে যৌথ 

ব্যবস্থাপনার নীতি ( [01701016001 1011) 20008510156) গ্ুহণ ফর! যাইতে পারে। 

ইহাই ভারত সরকারের নীতি। 

২. সংবন্ধ বা! একক্ত্রীভুত জোত্ের সংরক্ষণ (16567586709 0£ ০05013- 
৫9092 )$ ভবিষ্যতে যাহ'তে উত্তরাখিকারীদের মধ্যে বাটোয়ারা দ্বারা সংবন্ধ জোত পুনরায় 
বিভক্ত হইতে না পারে সেনরন্ত উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় । বিদ্ত ইহার পথে 
বিস্তর অস্থবিধা রহিয়াছে। শিল্প সম্প্রসারণ ছ্বার৷ অন্থন্ষেঞ্জ্ে জীবিকার সংস্থান করিতে ন! 
পারিলে জমির জন্ত ভাগীদারদ্র দাধির গ্রথলতা! কমিবে না। 

তবে, এ ক্ষেত্রে সমবায় কষি কিংবা গ্রামের সমস্ত জোতঙ্গমির যৌথ ব্যবস্থাপনাই স্থান 
প্রীতিবিধান বলিয়। মনে হয়। কারণ উহাতে মাঞ্জিকানার অংঙঈদার বুদ্ধি পাইলেও জোগঙমির 
নিজ্জাজজন চলিবে না। ফলে ভবিষ্যতে পুনরায় এই সমস্যায় আবির্ভবের আশঙ্। থাকে ন।। 
ক্কায়তে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল হইতে সরকার নডিগহভ'বে এক সমবায় কবি এবং ভোগের 
যৌগ হ্যরস্থাপনার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 
১৯১৬২ সাল পর্যন্ত ও জেটি ৬৫ লক্ষ একর অমি সংব্ধ বয়! হইয়াছে, ভতীয় 

গায় গারও. রানি সংবন্ধ করার রাকা গীত, তইয়/ছে । 



০০০৩০০০৪১১০ 

০" শিলপক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগে, আধুনিক প্রযুকতিবিদ্তা ও ফ্পপাতির ছারা 
উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনকারী গ্রতিষ্ঠানগুগির আয়তন-বৃদ্ধি ঘটে, উৎপাদনের বায় কষে, 
শ্রমের দক্ষতা! বুদ্ধি পাঁয় এবং শিল্পের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা! বাড়ে। সেজন্ত ভারতহ 
সকল অনুন্নত ও ন্বপ্লে'্মত দেশে কৃষির উৎপাদনশীলতা এবং কৃষিকার্ধের দক্ষতা বৃদ্ধির অর, 
চুর কষিজোতের পরিবর্তে বৃহদায়তন কৃষি প্রবর্তন কর! একাস্ত আবশ্তক। দেশের অর্থ- 
নীতিক উন্নয়নের সহিত এই সকল দেশে জনসাধারণের আয় ও জীবনযাতার মান যতই হু 
পাইবে ততই থাগ্য ও অন্তান্থ কৃষিজ্ঞাত ত্রব্যের চাহিদা দ্রুত বুদ্ধি পাইতে থাকিবে । কৃষি, 
ফলন বৃদ্ধি, কৃষিজ্গাত পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যসাধনের দ্বার! ক্রমবর্ধমান চাহিা 
মিটাইতে এই সক দেশে ক্ষুদ্রায়তন কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অপারগ । কৃষির উৎপাদদ- 
শীনত। বুখির জন প্রযুক্তিবিগ্ভাজনিত যেসকল পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা এসকল দেশে চলিতেছে 
যথা, সেচকর্ধের প্রসাব, উৎকৃষ্ট বীজ ও সার সরবরাহ, উন্নত ধরনের কৃষিযস্তরপাতি ব্যবহার ও 
কষির ধশ্বীকরণ ইত্যাদি, তাহা স্ষত্র পারিবারিক জো'তের ভিত্তিতে পরিচালিত কৃষিতে বিশেষ 
ফলগ্রদ হইতে পাবে না। পুঁজি ও প্রযুক্তিবিষ্যা অধিক পরিমাণে বযবহত হইলে উহার সহিত 
মংগতি রাখিয়া জোতের আয়ন বৃদ্ধি এবং কৃষিকার্ধের সংগঠনেব উপযুক্ত সম্প্রসারণ চাই । 
এক কথায় কৃষিতে স্বঙ্লাঘতন উৎপাদন ব্যবস্থাব পবিবর্ভে বুহদায়তন ব্যবস্থার প্রতি! চাই 
এবং পুবাতন পারিবারিক সংগঠনের পবিবর্তে নৃতন বৃহত্তর সংগঠন চাই। এই ব্যবস্থার ছারা 
একদিকে যেমন জমির উপবিভাজন ও বিদ্ষিপ্তকরণ সমস্যার স্থায়ী সমাধান ঘটিবে, তেষনি 
জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধঠবণ ( 0611110 07) 1170 1)01010%5 ) ও কৃষিসংস্কার দ্বার! 

কুষকগ্রজজাদেব জমিব মালিকানা প্রদানের ফলে নৃতন করিয়া স্ষুদ্রায়তন কৃষির বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা 
আছে তাহাও দুব হইবে। 

৬৯৬১১ কষির প্রকারভেদ (0506৪ 0£ 18766 9০816 £91000878) 2 বৃহদার়তন 

কৃষি সংগঠন চারি প্রকাবের হইতে পাবে ষধ।_ 
১. কানাড। ও মাঞ্চিন যুক্তবাষ্ট্রে মত ব্যকিগত মালিকানার অধীন পুঁজিবাদী কৃষিকার্ধ 

(09101911560 হাা100 01 

২, সোভিয়েত দেখেব মত যৌথ খামাব ( ০০11800%9 810010% )1 

৩. সমবায় কৃষি বা খমার (০0019078056 £8110177 )। 

৪, সমবায় গ্রাম ব্যবস্থাপনা (৫০০০0৫7৮159 11196 09109057066 )1 

১. ব্যক্ষিগত মালিকানায় পুঁজিবাদী কৃষিকার্য (05016511500 181005178) £ 

শিল্পের মত কৃষিকার্ধেও ব্যঞ্গিত ম'ণিকানী, পরিচালনা ও উদ্ধোগে, এক-সঙ্গে অধিক 
পরিমাণ জমি লইয়| ব্যক্তিগত পুঁজি ও খণের মাহাষ্যে ধনী কঘকগণ বৃহদায়তন উৎপাধন ব্যবস্থী 
চালাইতে পারে। তবে সাধারপত ষে নকল দেশে লোকসংখ্যা অল্প ও জমির পরিষাশ ছর্ধিক 
এবং সুত্র চাধীব সমস্যা নাই তথায় ইহার স্থবিধ। রহিম্বাছে। কিন্তু গিল্লে যেমন ধনভাহিক 
াবস্থায় মারাখক কুফল দেখ! যার কবিক্ষেত্রেও ইহা! প্রবর্তিত হইলে দেসকল বিবি 
ফল ফলিতে পায়ে। ইহাতে গ্রামাঞ্চলে ধন.ও আয়বৈষম্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইধে। ভার 
বায় দেশে অসংখ্য কৃষক জমি হইতে বিতাড়িত ০ রে কাখ/ 
বন নস জী 



০০ 

ভাখিক মাজগঠনের লক্ষ্যের বধোধা এবং দেশের পক্ষে অন্যান্য । “রন করম জার 

উছ। গ্রহণযোগ্য নহে। এ 
রর, যৌথ খাযার (0২০115061৮6 [5100106 ) 5 সোভিয়েত দেশে বিপ্লবের পনর 

থাকার জোতের ক্ষু্বায়তন, কষকেব দাবিদ্র, কযিষস্ত্রপাতির স্বল্পতা, জমির উপবিভাজন ইত্যাদি 
সদা দূব করিয়া কৃষির সমৃদ্ধিব জন্য যৌথ খামাব প্রবন্তিত হয়। ইহার ছ্বাব! তথায় কুত্রায়তন 
কষিব স্থলে বৃহদায়তন কৃষিব প্রতিষ্ঠা হয়। যৌথ খামাব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইতেছে, কষকগণের 
জমি ও যন্ত্রপাতি একত্রিত কবিয়৷ একীভূত বিশাল জোতে কৃষিকার্য কবা হয়। ইহাতে যোগান 
করিলে কষকেব! আর ইহা পবিত্যাগ কবিতে পাবে না এবং জমি ফিরিয়! পায় না। চিরে 
তাহাদের জমি একত্রিত হইয়া যায়। ভাবতের কৃষকগণেব মধ্যে জমির ক্ষুধা প্রবল এ" জমির 
ধ্যক্তিগত মালিকানার প্রতি তাহাদেব আকর্ষণ এত গভীব ষে বর্তমান মুহূর্তে এই জ্ঞাতীয় 
বাবস্থা প্রস্তাৰ তাহাদেব নিক্কট গ্রহণযোগ্য ভইবে বলিয়া অনেকে মনে কবেন না। 

৩. সমবায় খামার (0০০০6৪6৮৪ [78170811086 ) 2 সমব'য খামাব বকে 

এমন একটি কুষি পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপন। সংগঠন বুঝায় যাহাতে একত্রিন জহিতশ সঙ্গলে মিশিয়। 
চাষ কবিলেও জমির উপব সভ্যগণেব ব্যক্তিগত মালিকান। অক্ষুপ্র থাকে | কষিকারধের ছার! 
লব্ধ মোট আয় হইতে খবচ বাদে যে মুনাফা বা নীট আয় হয তাহা সকল সভ্যগণের 
মধ্যে তাহাদেব জমিব অন্তপাঁতে বণ্টন কবা হয়। 

বৈশিষ্ট্য (58565) সমবায় কৃষি নানা প্রকাবেব হইতে পাবে। মোটামুটিভাবে 
এই প্রকার কৃষিব প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে,_১. রূষকগণেব সকলে জমি একত্রিত করিয়া 
একটি বৃহৎ জোতে পর্বণত কবা হয। ২. কৃষকগণের জমির মালিকানা অক্ষর 
থাকে। ৩. একত্রিত জণ্মতে কযিকাধেব যাক্তীয় ব্যবস্থাপনা (17720710610 ) যৌথ 

বাুক্ভ'বে কর! হয়। ৪. সভ গণ তাতাদেব পবিশমেব ভন্য প'বিশ্রমিক পাষ। ৫. মোট 
আয় হইতে কৃ্ধকাষেব খবচ ৪ সঞ্চয় তহব্লের জন্য নির্দিই অর্থ কটিয়া লইয়া নীট 
আয় সভ,গণের মণো তাহাদ্বে নিক্গ নিক্গ জমির অন্রপাতে  খণ্টন করা হয়। 

সোভিম্বেত দেশে, পু ইয়োবোপের বিভিন্ন দেশে এ ইন্র'ঘ্লে সমবায় রুষি বিশেষ মাফল্য 
লাভ কবিয়াছে । 

বিওিন্ন প্রকারের সমবায় কৃষি 
10256 77৮ বৈা হা) 0৮ 00071615711 3:76 6187 

চার প্রকার সমবায় কৃষি সম দেখা যায়। যথা, সমবায় উন্নততর খামার সমিক্দি মমবায় 
যুক্ত খামার সমিতি, সনবাঘ কৃষকপ্রন্তা খানার সমিতি ও সমবায় যৌব খামার সমিতি । 
১ সবার উল্লততর খামার সঙ্জিতি 
50179088515 5£77128 742 89০00167 

ইছাতে যোগদানকারী রুষকগণের জমি একত্রিত করিয়া যুক্তভাবে চাষ কয়! হয় 
সী। সন্ভাগণের জোত পৃথক থাকে ও গত্যেক সভ্য নিজের জোত নিজে চাষ বয়ে। 
কয়িকার্ধে উ্তত বাঁজ, সার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ব্যবহারে উৎসাহ, বন্ধ! নিয়ন ্রণের জন্ত 
শঁধি লির্মঝি, 'সেচকার্য, ফসল কাটিবার সময় পরস্পরকে সাহায্য দান, একসজে কৃষিপণ্য 
সিরিয় ওরড়ির উদ্দেন্তে ,এই প্রকার বমরায় সমিতি গঠিত হয়। ইহাকে বঠিক আরে 
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পর্নধায় ছবি সমিতি স্লা রমা জর “অভ্র পেকে আছ. শ্রকীর মীর্গতি স্থাপনের 
সারা প্রকৃত পমবায় কৃষি প্রবর্ত বের পথ গ্রস্তত করা ঘায়। 

২. জমবায় যুক্ত খমার সমিতি 
€00258821% & 71017 £₹7784716 ৪০ শে 

কৃষিকার্ধের জন্য জমি ক্র; ও লীজ গ্রহণ ; উহীতে বাসগৃহ, গোশালা ও গুদাম নির্মাণ ; 
কৃষিকার্ধের প্রায়োঙ্গনীয় জিনিসপত্র ক্রয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বিক্রয় ও কৃষিপণ্যকে 
অধপ্রস্বত দ্রব্যে পবিণত কবা ; জমি, ফসল ও অন্যান্ট সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কৃষির উন্নতির 
জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ে জন্য খণ গ্রহণ এনং লভ্যগণকে কৃষিকার্ধে খণ প্রদান; গো-পালন, 
ননী মাথন প্রস্তকবণ এবং ফল ও শাকসবজির চাষ; সভ্যগণেব মধ্যে কৃষিকার্ধ সন্ধে 
অভিজ্ঞ পরামর্শ প্রদান ও কৃষি শিক্ষার বিশ্তাব ; রুষিব উন্নলনেব জন্য এবং সভ্যন্দের মধ্যে 
আশ্মনির্রশীলতা মিতবায়িতা ও সহষে গিতা বদ্ধির জন্য একাগ্র প্রচেষ্ট।_:এই সকল নানাব্ধি 
উদ্দেশ্তে সমবায় যুক্ত খামাব সমিতি গঠিত হয । 

ইহাতে জমিতে রুষকেব ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ষর থাকে অথচ একত্রীভূত বৃহত্তর 
জোতে কুষিকার্ধ কবা যায। কৃষকেবা সকলেই কৃত্কার্ধে যোগদান করে এবং কাজের 
জন্য সমিতি হইতে ম্ুবি পায়। খবচ বাদে নীট আম বা ফসলেব অংশ সভাদের মধ্যে 
তাহাদেব জমিব অশ্তপাতে বন্টন কবা হঘ। ভবনে এই প্রকাঝ সমবায় খ'মাৰ প্রতিষ্ঠার উপরই 
সবাধিক গুরুত্ব আবোপ কব। হইযাছে । 

৩. সমবায় কৃধকপ্রজ। খামার "বমিতি 
(০0০9৯৮55776 518৭7 81410 ৩০০167 

ইহা একটি নিম্নতর পথায়েব কৃষি সমবাষসমিতি। এই প্রকার সমিতি, নিষ্বর অথব। 
থাজনার এত্ত স্মির বন্দোবস্ত লইয়া, সভ্যগণেব মধ্যে উগী ছোট ছোট জোতে ভাগ্ন 
করিয়া দেয়। প্রনেক সভাই সমিতিব অধীনস্থ প্রক্তা! হিসাবে চাষ করকরিষ। থাকে । 
অবস্থ তাহারা সমিতি নির্ধ।বিত পৰিকল্পনা অন্যায় চাষ করে, জমির জন্য নিদিষ্ট হায় 
খাজনা দেয় এবং সমিতিব নিযমান্যাধী জমির উন্নতি সাধনের ভন্য অথবা পতিত জমি 
উদ্ধারের করে শ্রমদান ছ্বাব৷ বা অন্যান্য উপায়ে সহাম্তা কবে। সমিতির তরফ হই 
সভাগণের প্রয়োজনীয় খণ, বীজ, সার প্রভৃতি সববরাহেব ব্যবস্থ। করা হয। 

সাধারণত পাঁঙত জমি উন্ধার কবিয়া উহাতে কুষিকাষ প্রবর্তন করিবার জন্য 
এই ভ্রাতীয় সমিতি বিশেষ উপযোগী । উত্তব প্রদেশে ও মাদ্রাজে এই প্রকার সিভি 
তারা সফল পাওয়! গিগ্তাছে। ইহা সম্পূর্ণ সমবায় কৃষি না হইলেও ইহাতে সমবান্ কৃষ্রি 
মত কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও তত্বাবধান ব্যবস্থা থাকায় এবং অপরদিকে কৃরকদের ব্যক্তিগত 
তত্বাবধানে ক্রষিকার্ধ পরিচালিত হওয়ায় ধীরে ধীরে সমবাদ্দ কছিব বিরুদ্ধে কৃষরদধের 
সন্দেহ ও ভয় কমিতে থাকে । ফলে পরবর্তীকালে ইহাব হ্বাব! প্রকৃত সমবায় কৃষির 
( যথা, সমবায় মুক্তখ'মার সমিতি ) প্রতিষ্ঠ। সহজ হয়। 

8. সমবায় যৌথ খামার সমিতি 
00285 001-80ঘ ৯2৩ ০0 

এই প্রকার লদিতিতে কৃক্ষগণের জমির ব্যকজিগত দালিকান! থাকে লা। অনি গবিকারা সমঘায় রখিছিয উপ গলিত হয়। কর্থকণাগ বর পরিমাণে ভাহংদোর খাদ 
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ও, গন্তান্ক হিবর রা 'পামাতর স্কাবখ তে পাহাথ) কচ . . 
অথব! সমিতির আয়ের অংশ পাইয়া থাকে। সোভিম্বেত দেশে প্রচলিত খই 
কলষিকে যৌথ খামার ব্যবস্থা বলা হয়। এই প্রকার কৃষি যাবতীয় সমবায় কৃষির 
সর্বোচ্চ শুরের। ইহার সাফল্যের জন্য কৃষকগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা উচ্চ 
সুরের হওয়৷ আবশ্থাক | 

জমবায় খামারের স্ববিধা (0856 £০£ 00019618616 [817051756 ) নিয়লিখিত 

কারণে, ভারতের ভ্রুত অর্থ নীতিক উন্নয়ন ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ্জপ্রতিষ্ঠার পটভূমিকায় সমবায় 
খামার ব্যবস্থাকে ভারতের পক্ষে অপবিহ্বার্য বলিয়। মনে কর! ষাইতে পারে । 

ইহার সুবিধাগুলি এই যে১--. ইহাতে জমিতে কৃষকের ব্যক্তিগত মাদিকানা অক্ষুগ্ন রাখিয়। 
কৃষিজ্বোতের একত্রীকরণ দ্বার৷ বৃহদায়তন চাষের প্রবর্তন কর! সম্ভব । ইহা ভারতের কষকগণের 
মানসিক পরিবেশের উপযোগী । ২. ইহার দ্বার! বৃহদায়তন কৃষির প্রবর্তন করিয়া কৃষির 
য্ত্র'করণের অনুকূল পবিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইবে । ৩. সমবায় কৃষির ভিত্তিতে কৃষিজোতের 
আয়তন বড় হইলে জোতগুলি অর্থনীতিকজোতে পরিণত হইতে পারিবে । ফলে কৃষির ব্যয় 
নির্বাহ করিয়াও যথেষ্ট উদ্ধত্ত উৎপাদন হইবে। ৪. জোতের আয়তন বৃহৎ হওয়ায় অধিকতর 
পরিমাণে ণ ও পুজ্জির স্ৃবিধা, উন্নত যন্্পাত্ির স্থবিধা, গভীবভ'বে ভূমি কর্ণের স্থবিধা, 
উৎকৃষ্ট বীজ ও সারের স্থৃবিধা, সেচকর্ষেব উপযুক্ত ব্যবহারের স্থবিধা গুভৃতি বৃহদায়তন 
উৎপাদনের যাবতীয় স্থঘোগ সুবিধা পরিপূর্ণভাবে লাভ কর। যাইবে । ৫. ইহার দ্বারা যন্ত্রে 
ভিভিতে বৃহদায়তন উতৎপাঁদনেব ফলে ম'নবশন্তিনেত ব্যদমংকেচ ঘটিবে অর্থাৎ বর্তমান 

অপেক্ষ। স্বল্লতরসংখ)ক ক্লষকের সাহাবো অদ্রকতর উৎপাদন হইবে । কৃষকদের শ্রমের পূর্ণতর 
নিয়োগ ঘটিবে এবং কৃষিতে গচ্ছন্ন কমই'নতা লেপ পাইবে । ৬. কৃষিসংস্কার, কৃষিতে 
প্রযুক্তিবিদ্ভার উন্নতি ও কৃষির যন্ত্র করণের যাবতীয় স্থল একমাত্র সমবাম কৃষি সমিতির ঘ্বারাই 
সর্বাধিক পরিম'ণে সম্ভব । ইহতে কৃষির উতৎপাদনশ'লতা। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইবে। ৭. আহিক ও অন্যান্য সম্পদে সমুছিশালী হ পডায় সমবায় কষ সমিতিগুলি সভ/গণের 
অন্ত নানাবিধ কুটার ও ক্ষুদ্রন্মি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্স খতুতে তাহাদের কর্জসংস্থান করিতে 
পারিবে । ৮* কুফকগণের উৎপাদন-নীলত। ও আয় বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদেব জীবনযাত্রার মান 
উন্নত হইবে। গ্রামাঞ্চলে আয় ও সম্পান্তর বৈষম্য যথেষ্ট লোপ পাইবে । ৯. কৃষকগণের 
অর্থনীতিক উন্নতির ফলে তাহদের সা"সৃত্তিক উন্নতির স্বষোগ-স্থবিধা বাড়িবে। ১০. কৃষির 
সামঙিক উন্নতির” ছার! কৃষি ও শিল্প স্মরপে শত্তিশলী হইয়া জাতীয় অর্থনাতিবে 
আত্ুনির্ভরশ'ল করিতে পাবে । সমবায় কৃষি দেশের খাদ্য ও কীচামালের ঘাটতি পুরণ 
করিঘ! শিল্প সম্ডস'রণে সাহাদ্য করিবে । অন্যদিকে কৃষকের ক্রয়শক্তি বুদ্ধি করিয়া গ্রামাধলে 
শিল্পপপ্যের বাজার ওুসারিত কছিবে। ১১, ধর্বোপরি অর্থনীতিক দমতা ও হুফে'গের সমতার 
ছিতিতে গ্রাম্মডের এক্য দৃঢ় হইবে । এইরপে সমবায় কৃষি এক সমৃদ্ছিশালী, এক্যবন্ধ, নৃত্ঃ 
সামাজিক ব্যবস্থা হম্পন্ন, শন্তিশালী গ্রাম-ভারতের জম্মদান করিবে । 

সমবায় খামারের বিরুদ্ধে যুক্তি (0856 88810560০00. [75170158 ) 1 
১, অনেকের মতে ইহার লে কঁষকগণের উদ্যোগ ও উৎসাহ থাকিবে না; “বহু সন্গ্যাসীতে 
গাজন নষ্ট হইবে। কেহই আগ্রহ লইয়া চাষ না করিলে ফলন কমিবে। ইহার উত্তর 
বলা যায় ষে বর্তমানের কৃষি শ্রমিকগণের অবস্থা তমিদাসের অপেক্ষা ভাল নহে। রাফ়গ্গ' 
রামিরার মহাজন কবলিত। স্ষুত্রচাষীরাঁ মহাজনের শোধণে রিক্ত, ইহাদের জমি দির! যদি তাহাছে 



১৩ 

ধায় খাঁর :প্রাতিতিত “ক্র তবেহ বরং তাহা! জামদার অহাজনের কবলমুক্ত হইয়া 
স্পিন বস কষির ফলন বাড়িবে। 

২, বিরোধিগণের মতে ভারতে জমিব প্রতি কৃষকের গভীর আকর্ষণ রহিয়াছে । সমবায় 
ধামার প্রবর্তিত হইলে, ব্যক্তিগত মালিকান৷ নষ্ট হইবে ও তাহাবা ইহার বিরোধিতা 
করিবে। ইহার উত্তবে বলা যায় যে, স্বেচ্ছ মূলক ভিত্তিতে সমবায় খামার স্থাপিত হইলে, এবং 
দমবায় খামারের উপকারিতা! বুঝিতে পাবিলে, চাষীর! বিশাদ্িধায় নৃতন কালের প্রয়োজনের 
গহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইবে। 

৩, সমবায় খামাবেব একটি প্ররুত অন্থবিধা অ'ছে যে, উহাতে কৃষিব যস্ত্রীকরণ 
ঘটিবে এবং তাহাব ফলে কৃষিতে কর্মহীনতা বৃদ্ধি পাইবে । আস এই প্রতিকূল ফল 
দেখ! দিলেও শেষ পর্যন্ত কৃষির ফলন, কৃষকের আয় ও ক্রয় ক্ষমত। বাডিলে দরব্যসাম্গ্রীর 
চাহিদা! ও বাজাব বিস্তৃত হইবে । এ সকলের দরুন কর্মচ্যুত কৃষকগণেবও কর্ের সংস্থান হইবে । 

৪. অনেকে বলেন যে, খামাবগুল পবিচালনাব যোগ্য লোক এদেশে নাই বলিয়া সমবা়, 
ধামাব গঠন অন্কচিত হইবে। কিন্তু ই'হাব। তুলিয়া যান যে সমবায় খামার গঠিত না! হইলে 
উহার পবিচালনার কার্ধ শিখিবাব কোনও সুযোগই এদেশে কেহ কোনও দিন পাইবে ন1। 
খামাবগুলি গঠিত হইলে, তবেই উহাতে হতেকলমে শিক্ষ। পাইয়া সুশিক্ষিত সমবায় 
খামাব কিদল গড়িয়া উঠিবে। 

৫, আবাব কেহ কেহ বলেন যে ক্ষুদ্বায়তন খামাবগুলিব ফলন বুহদায়হন খামার অপেক্ষ 
বেশি হয়। স্ৃতবাং এগুদিকে বক্ষা করিতে হইবে। বান্তবে এই বক্তব্যের কোন সমর্থন 
পাঁওয়! যায় ন1। কাবণ ভাবতে জমিব ফলন অন্যাগ্ত দেশেব তুসনায় অত্যন্ত অল্প। ইহাদের 
চাষেব খবচ উঠিতে চায় না। * 

মন্তব্য 3 ভাবতে সমবায় কৃষির পথে কতকগুলি বিদ্ম রহিয়াছে । ১. অশিক্ষা 
অজ্ঞত। ও আজীবন বঞ্চনাৰ অভিজ্ঞতা হইতে কৃষকগণের মধ্যে নৃতন সকল কিছুর 
প্রতিই প্রবল সন্দেহ, অবিশ্বাস ও আগ্রহেব অভাব বহ্যাছে। ২. পুবাতন একান্সবর্তী 
পরিবার ও প্রাচীন গ্রাম্য পঞ্চয়েতী ব্যবস্থা বিনষ্ট হইয়া য'ওয়ায় তাহাদের মধ্যে যৌথ 
কর্মপ্রচেষ্টার এতিহা আব নাই। গ্রাম-সমাজেব এইবপ মানসিক ও বাস্তব পরিবেশ 
সমবায়মূলক কৃ প্রচেষ্টাব প্রতিকুন। ৩. সমব'য কৃষিতে জমিব ব্যক্তিগত মালিকানার 
উপব খে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় তাহা এ্থমাবস্থায় কষকগণের শিকট অব গ্নীয় বলি 
মনে হইতে পাবে। ইহাতে তাহাদেব সম্পতত্তিব অধিকাৰ ক্ষুপ্ন হইল বলিয়া মনে করিতে পাবে। 
যে সকল দেশে সমবায় খামাব প্রবন্তিত হইয়াছে তথায প্রথম দিকে এইক্প বিবোধিত! 
দেখা গিয়াছে । ৪. সমবায় খামারেব সাফল্যের জন্ত প্রচুর কৃষিখণ, কৃষির যন্্করণ” 
বৃহৎ কৃষিসংগঠন পরিচালনার অভিজ্ঞতা, উৎকৃষ্ট সার, বীজ ও বিস্তৃত সেচের প্রবর্তন প্রভৃতি 
নানাবিধ বিষয় গ্রয়োজন। এই সকল বিছিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে উপযুক্ত সংঘোগ সাধন দরকার । 
৫. ইহাতে কৃষিক্ষেত্রে অনেক কৃষক অগ্রয়োজনীয় হইযা পড়িবে। ইহার ফলে 
গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনতা বুদ্ধি পাইবে। 

কিন্তু এমকল বিস্মের কোনটিই জজেয় নহে । ধৈধের সহিত, কৃষকগণের মধ্যে 
ইহার প্রয়োজনীঘ্তার কথ প্রচার, কষকগণের শিক্ষার ও চেতনার মান উনয়ন, সমবাসথ 
আন্দোলনের প্রসার, প্রভৃতির বারা মানসিক প্রতিকৃলত দূর করা সম্ভব । আইনগত ব্যবস্থা ও 
ভারতের স্থানীয় জনমানস অস্থায়ী লমবায় কৃষির উপযুক্ত সামজশুবিধান ( যেছন বর্তমানে সম্যায 



০০০ কফায়েচতর নানার তর ন্ভানরনা 

কুষ্খামান্র লমিতিগুলিত্ মাধাগে কব! হইতেছে ), উপযুক্ত খণ, নেচ, লার, বীষ! ও উতদির 
হ্্রীকবপেব জন্য পবিকণ্পত সবকাব ব্যবস্থা, সমবায় খামঘাব পরিচালন! স-্প্কে শিক্ষাদান ইত্যাদি 
স্বাপ্না অপব বাধাগুলি দূব কবা যাইতে পাবে । পবিশেষে, দেশের সামগ্রিক শিল্পায়ন পরিকল্পনার 
সহিত সংগতি রাখিয়া সমবায কৃষির বিস্তাবেব কাধক্রঘ গৃহীত হইলে, গ্র'মাঞ্চলে কর্মহীনতা 
বাড়িতে পাবিবে না। 

সরকারী নীতি ( 2১০৮6122851 7901105) 2 ১৯৪৯ সাস্বে +গেস ক্লমেসংগ্গার 

কমিটি, পবিকল্পন' কমিশনেব ভূমিসংস্কাব পবাধশদাতা পরিষদ (1৯0100] 0) [১00 
১০০০) ), চীনদেশে ভাবত সবক'্ব কত়কি .পবিত প্রণিননিধিদন প্রভৃতি, সক ই সমবাঘ 
কৃষি প্রবর্তনেব প্রযোজনীয়ত। স্বীকাব কবিয়'ছে। 

প্রথম পরিকল্পনাকালে সমবাধ কৃষিব লাঞ্ছনীমতাব কথ বশ হহাহিল। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় ইহাব প্রসাবেব গ্রযোজনীযতাব উ“ব অত্যন্ত গুক্ুত্ব আবে পিত হয দশে 

ব্যক্তিগত ও বায় অর্থনীতিক ক্ষেত্রেব ([905866 61১01)]10 ০৮0১) শানপশ 

সমবায় ক্ষেত্র (0০০1১০7৭6৮৪ 9০০6০) গ্রতিষ্ঠ ও উহার সম্প্রস্বণেব "দ পশ্বাক শব কখ! 

বলা হয়। উগাব অঙ্গ হিসাবে, সমবাধ কৃষি ও খামাবের বিস্ৃতিব সস বিশ কব হম। 
দ্বিতীয় পবিকল্পন"য় গৃ£'ত সমবায় খামাবনতব মূল কণা ছিল যে 

১ পথদেশক প্রকল্প তিসাবে (13106 7১:০)০০০১) সাবাদেশে সমবায় থামার প্রশ্ষ্ঠ। 
করিতে ও এই সকন খামাবকেন্দ্রে সমবায় কর্ধাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে হইবে। 
২. জমির মালিকানার সর্বোচ্চ দীমা নিধারণ করিলে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া ঘাইবে 
তাহাতে ভূমিহীন কৃষকগণের পুনসতি দিয়া তাহাদেব *সমবায় ভিত্জিতে কৃবিকার্ধে প্রবত্ত 
করিতে হইবে। ৩. বর্তমান সমবায় খামারও[সতে সকপ প্রকার সরকারী সহায়ত! দিয়া 
উহাদের সফল করির! সাধারণ কৃষকগনকে এ দৃষ্গান্তে অহপ্রাণিত করিতে হইবে। ৪, 
বিস্বক্ত ও বিক্ষিত্ত ভোতের সংবদ্ধকরণ দ্বারা এ সকন জমিতে সমবায় খামার প্রবর্তনে 
উৎসাহ দিতে হইবে। ৫. সমবায় খামার প্রতিষ্ঠার পূর্বে সেবাসমবায় (3৫৮৮$0৫- 
09০79761558) অর্থাৎ, যুক্ত সেচ, সার ও বীজ ক্রন্, কৃষিপপোর বিক্রয় ইত্যাধি 
সন্তান্ত কৃবি-সংক্রান্ত কর্ধে সমবায় সমিতির প্রচলন করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে কষকগণের 
স্াস্থা স্তি করিতে পারিলে, অবশেষে তাহাদের মণ সমবায় খামার প্রতিষ্ঠার কার্য 
যহন্ধ হইবে। 

তৃত্তীয় পরিকল্পনায় সুনির্বাচিত সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে, প্রতিটি জেলায় একটি করিয়! 
যার! ভারতে ৩২০টি সধস্ধ রচিত পথদেশক সমবায় খামার প্রকল্প প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত 
খ্হণ করা হয়। এ্সপ প্রন্টি প্রকল্পে ১টি করিয়া সমবায় খামার মমিতি স্থাপিত 
ছইবে এবং ইহায়া আদর্শ হিসাবে কৃষকগণকে আরও ৪০০টি খামার স্থাপনে উন 
রুরিবে এই আশ! করা হইয়াছে। 

স্বেচ্ছামদক ভিভিতে গঠিত সমবায় খামার কারধক্রমের সুপরিকল্পনা ও উৎসাহ দানের 
গন্ত কেনজ্জে জাতীয় সমবায় খামার খর্যৎ (1560775] 00016756150 [78707578 395৭ ) 

কাঁঠিত হইকাছে। ইহা সমবায় থামারগুলির কার্ধকর তন্বাবধান, নেতৃতববান ও মাকে 
খানে নিয়মিত ভাবে উতাদের কাধাব্ধীর লমীক্ষা কছগিবে। প্রতিযাজোও ইহার অনুকরণে 
রহাউ বির রাজা চর্থবার গার পর্থৎ গঠিত হইয়াছে । 



 সমবার খাদারের তরাগিতি (7০৪৫৬ 2৫ তিলক 55158) 8 
১৯৬৩ সালের শেষ পর্যস্ত দেশে সমবার খামার প্রকল্পের অধীনে ৯৫৫টি খামার স্থাপিত 
হইয়াছিল | ইঠাদের অধীনস্থ জযিব পবিমাণ ১ লক্ষ একরের বেশী ও সাশ্য সংখ্য। 
১৭১০০০ এর বেশী ছিল। ইহা” -»সকগণ নিজেদের উদ্যোগে আরও ৮৭২টি সমবার 
খামার সমিতি গঠন করিয়াছিল। 1 অধানস্থ জমির পরিমাণ ১১ লক্ষ একরের 

ও সদ্য সংখ্যা ১৮,০০০ এর বেশা ভিল। এত্ষিয়ে উত্তব প্রদেশে সর্বাধিক অগ্রগতি 
ঘটিয।0,। তথায় ২৬,০০০ এব “%] ও ৫০০০ সাত্য লইয়া ২৮৪টি সমিতি গঠিষ্ 
হয়। ছ্িভীয় স্বন অগ্রিকীব কবে মহাবাষ্ট। তথায় ১৫০০০ একব জমি লইয়। ১৩৬টি 
পথদে+ ক সমবাদ খামাব সমিতি গঠিত হয । 

এহ প্রসঙ্গে ১৯৬ সলে এুকাশিত নিভালিঙ্গাপ্লা কমিটির বিপোর্ট উল্লেখযোগ্য । 
সমবা, খামার সম্পর্কে অন্ুসন্ধানেব ভন্য নিযুক্ত এই কঞ্দিটি দেঠিতে পান যে এপবন্ত 
ভাব* সমবাদ ম'ব আন্দোলনেব যে অঞ্গণ্ড ঘটি হে তাহা ইতস্তত; বিদ্ষিধি ও 
অসনপদ্ধ। কুষকগণ, সবক বাঁ কর্মচান্গণ প্রভৃতি কেহই ইহাব প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিতে 
পাবেন নাই । রুষকগণেব ছিব! 9 বুষ্টিত সবকবা সাহ'ষ্য ইহাব অগগতিব পথে বাধা 
হষ্টি কবিযাঠে। অনেক ক্ষেত্রে গুভন্পশ্লী ব্যন্তিগণ সবকাব হইতে ভমি আদাষ কবিবার 
জন্য এইকপ খামার গঠন কবিবাছে।  অন্ুপস্থিৎ ভন্মিব ম'লিকগণও অনেক স্থলে 
সমবায় খামাব স্বাপন করিয়ছে। কিন্তু যেপধানে অধিকাংশ কৃ শ্রকগণেব ছ্বাব| গঠিত 
খামাবে তাহাদের অধিকাংশই কৃষি কাষে যোগ দিরাছে তথায় সমবায় খামাব উৎপাদন ব দ্িতে 
সফল হইয়াছে । 

সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থাপনা 
0909558477৬ ৬17.80% এ নিক 0ঘাবে হব 

প্রথম পরিকল্পনায় ভারতের ভূমি সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হিনাবে সমযার গ্রাম-বাবস্থাপনার কথা যহ 
হই়াছিল। জীভার্লোক দিং এই ধারণার প্রবন্তা ৷ ত্বিতীয় পঠিকল্পনায় পরিকল্পন! কমিশন ইহাকে ভূষিশীতির 
লক্ষা বলি] নির্দেশ করেন। 

বৈশিষ্ট ( 5৩৮5:৩ ) £ সমবায় গ্রাম-বাবস্থাপনার নৈশিষ্টাগুলি সংক্ষেপে নীচে হেওয়! খ্বেল। 
১. গ্রামবানিগণের সকল জমি একত্র করিয়! একটি জোত বলিয়া গণা কর1 হয়। ২. ইহাতে গ্রামবানসি, 

গণের জমি চিরকালের জন্ত একত্র সংবন্ধ হয় (কিন্তু লমবায় কৃষিতে ভাহা হয় ন1। বৃষকগণ ইচ্ছ। করিকে 
সমবায় সিভি হইতে পদত্যাগ করিয়া! জমি ফেরত পাইতে পারে)। ৩. সাধারণত জঙিয় মালিকগণের 
ছুই-তৃতীয়াংশ অব! গ্রামের মোট কধিত জমির অন্তত অর্ধাংশের চাষী, স্থায়ী কৃষক প্রজাগণের (৩10)6088 
8385ম065 ) সম্মতি ধাকিলে, তবেই এই প্রকার ব্যবস্থা প্রবঠিত হইবে। ৪. এইকপে একছিত জধিতে কৃষি 
ও অল্টান্ত কার্য পরিচালনা, তদারক ও বংবস্থাপনার ভার, পকায়েত ও গ্রামদতার (09০. ৪০১১৪ ) উপর 
থাকিবে। ৫. পঞ্চায়েত ব। গ্রাথলত! কৃষিকার্ষের প্রয়োহনবোধে সমগ্র জমিকে একাধিক খণ্ডে (৮৩৬ ] 
বিভক্ত করিয়া লইতে পারিবে । ৬. গ্রাহবানিগণের সর্বাধিক যজরের ছিকে কক্ষ রাখিয়া গ্রাস কুবিকাধ 
মংগঠিত ও পরিচালিত করিবে । উহাতে গ্রামবাঁসিগণের নর্বাধিক কর্নস্থান শুর চেষ্টা করিনে। ৭. প্রা 
পতিত কমি উদ্ধার, জলাশয়, মতন্চাহক্ষেত, বদচৃষি, ও কুত্র সেচকার্ধের ভারও সমিতির উপরই থাকিথে। 
৮. জমির মালিকগণের মালিকাদ! অক্ুঞ্ণ থাকিবে । কিন্ত তাহা একতীডুত জমির কোন দির্দিউ খখোর 
মালিফান| হিসাবে নহে ( অর্থাৎ তাহার যে জমি খণ্ডটি ছিল, উহার মালিকানা! নহে ) হোট একত্রীতৃত জবিতে 
শুধু তাহার অংশ আছে, সে কথা স্বীকৃত হউবে। এই বাবস্থা! লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ারের হত। কিদিটে 
ফোম্পানীছ শের়ারহোন্ডারগণের বেন কোস্পানীর মালিকানার অংশ খাক্ষে, কিন্ত সে মালিকান! কোম্পান 
ফোন বিশেষ সম্পত্তির উপর প্রধোজ] লহে, তেষনি। ৯, জঙিজ যালিকবৃবধগণ, ভূষিহীদবধক ও কৃধক- 



২ 

গল সি ১৮ (০৮৬৪০ 
এইক্সপ ব্যবস্থার দ্বারা গ্রামবাসীফের সমগ্র জীবনহাত্রা! পঠ্চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। এই না! 

ক্ুধির মত জাংশিক ব্যবস্থা! নহে। একটি সামরিক বাবস্থা । হৃতরাং ইহা অবিলম্বে কার্ধে পরিণত করার কথা 
শান্িকক্পন্] কমিশন বলেন ন'ই। ধারে ধীরে গ্রামের ব্যক্তগত উদ্ভোগের (17091৮17091 ০: 0556৫ 

23৩০০০:) ক্ষেত্র সংকুচিত এবং সমবার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া, শেষে গ্রামবালীধের সমগ্র অর্থনীতিক কার্যকলাপের 
ক্ষেত্রে উহা পরিবাপ্ত করিয়া সমবার গ্রাম*্বাবস্থাপনার গ্রধ্তন কর! সম্ভব। সমবার়ের উপর গ্রামবানিগণের 
ঞ্মান্থ। যত দ্রুত বৃদ্ধ পাইবে ততই ইহ! শীঘ্র কার্কর হইবে । 

এইরূপ ববস্থ'কে ভাগের স্থানীর অবস্থর অধিকতর উপযোগী বলিয়! পরিকল্পনা! কমিশন মনে করেন। 
ইহা কার্যকর করিবার জন্ত প্রাথমক ভাবে নিগ্ললিখিত বাবস্থ! গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। 

১. জাতীর লন্প্রদারণ নেবাকমের প্রনার। ২. গ্রাপঞ্চাবেতের প্রতিষ্ঠা । ৩. সমবারতিত্তিতে খণদান, 
কৃষিপণা বিক্রুব, গুগাম শির্ষাণকার্ধের প্রদার। ৪. সমবাযভি্ততে গ্রাম্য কুটির ও ক্ষু্রশিল্পের প্রসার । 
&. খ্ষেচ্ছামুলক লষবায়কৃষিএ বিস্তার । 



€ 
কষিকার্ষের আরসংস্যান 

440770//6412/177707769 

উৎপাদনে সহাঘত| করিবাঁব জন্য শিল্পেব মত কৃষিক্ষেত্রেও অর্থ অপবিহার্ধ্য। বীজ, সার ও 
'সেচকার্ধ, কৃষিশ্রমিকের মজুরি, কৃষিকার্ধ আরম্ভ হইতে ফসন বিক্রম পরধস্ত কৃষকের সংসারব্যয় 
নির্বাহ, উপযুক্ত দব না পাওয়া পর্যন্ত ফসল ধবিনা- রাখা, কৃষিযস্ত্রপাতি ক্র, চাষেব পশ্ত ক্রয় 
ইত্যাদি বহুবিধ কাবণে কৃষিকার্ধে অর্থ প্রয়োজন | জমিব উন্নত, উৎপাদন বৃদ্ধি উৎকৃষ্ট ফসল 
উৎপাদন, উন্নত পদ্ধতি-গ্রহণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ে আরও অধিক অর্থেব প্রযোজন হয়। 

ব্াভিগত, সমবাধ, অথব। যৌথ কৃষি. ষে প্রকার পদ্ধতিতেই উৎপাদন হউক না কেন, কৃষির প্রয়োজনীয় 
অর্থ সংস্থানের জন্ক উৎস দুইটি £ বৃষিকার্ষের আর হইতে শুই সঞ্চঘ এবং খণ। কৃষিকাধের উন্নয়নের দ্বারা 

সঞ্চয় বৃদ্ধি করিতে পারা যার। উত্ুত দেশে কৃষিকার্ষের অতীত ও চলতি সঞ্চর্ হইতে কৃষির প্রয়োজনীয় 
অর্ধপংস্থান সম্ভব। কিন্ত অনুন্ন বা! স্বল্োশ্নত দেশের কৃবিউন্নতবন প্রচেষ্তান্র প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থলংস্থানের জন্ট 
ধণের উপরই প্রধানত নিভর করতে হয়। 

কষিখণের প্রকারভেদ 
859 0৮ 40100170881, ০৮60] 

সময় ও উন্দেন্ অনুযাষী ভিন শ্রেণীর কৃবিষণ প্রয়োজন হয । যথ'_ স্বল্প, মাঝারি ও দীধধমেবাদী থণ। 
১, ম্বপ্পমেক্লাদী খণ (8170৮ 69:0০ (85416) 2 প্রন্ত বনর কলল উৎপাদন ও বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত 

উছ! ধরিয়! র'থিতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহাকে কৃতির 'চস্তি পুক্গি' ২ ০112 ০519] ) বলা হায়। 
ইহার জগ্ঠ স্বল্লমেলদী ধণ প্রয়োজন | ফলন বিক্রব হইত] গেলে এই প্রকার খণ পরিংশাধ কর! সম্ভব । 

২, মাঝারিমেধাদী ধণ (81৩01 ৮9 09076) 5 কৃষিক্গার্ষের প্রয়োজন: পশু, হন্তরপাতি : কৃহি- 

পদ্ধতির পরিবর্তন ও জমির ছোটখথ'টো উন্নতির জন্য যে পের প্রয়োজন তাহ! কৃষর মাঝাগিমেয়াশী গুণ। এই 
প্রকার গ্গ ১৫ মাসের অধ্ধককালের জন্ঠ প্রধোজন এবং তনধিক « বংসরের মঘোই পঞ্িশোধ করা সম্ভব । 

ও, ্ীর্বমেধাদী খপ (1,928 6900007991৮) 2 জদির স্থায়ী উন্নতি) নৃচন জবি ক্রয়, পতিত জমি উদ্ধার, 

েচকার্ধ প্রবর্তন, মূল্যবান কৃবিধন্ত্রপাতি ক্রয়, বাধ নির্মাণ, খামারবাড় নির্মাণ পুরাতন খন পরিশোধ ইত্যাদির জঙ্ 
সীর্ঘমেন্লাদী খণের প্রয়োজন । এই প্রকার গণ ১৫।২* বৎসরের পূে পরিশোধ কর! সম্ভব নহে। 

ভারতে কৃষিখণের সমস্থা। 
পারছ 2২081524 0৮ 08106070881, ছটা হা হা৭018, 

ভাবতে দীর্ঘকাল ধরিয়াই কৃষিখ্ণের তীব্র সমস্যা রহিয়াছে । ৬৫ বংসরেরও পূর্বে 
নিকলসন সাহেব ভারতে কৃষকগণের খণেব অপরিহার্ধ গ্রযোজনেব কথা বলিয়া গিষাছেন। 
কিন্তু ভারতের কষিজোতের ক্ষুদ আকার, ইতত্তঃ বিক্ষিপ্ত জোতে কৃষিকার্ধের অত্যধিক 
ব্যয়, ফলনেব স্বল্পতা ও অনিশ্চ্তা, ফসলবিক্রম্ ব্যবস্থার অভাব, খ্ণের জামিন হিসাবে জমির 
অনুপযুক্ততা, তূমিকর্ধণ ও বীঙ্বপন কাল হইতে ফসলবিক্রন পর্যস্ত দীর্ঘ সময় অপেক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা, কৃষকের দারিদ্র ও অস্থাবর সম্পত্তির অভাব প্রভৃতি কারণে কৃষিণের 
সংকট প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। 

আয় অল্প বনিয়া ভারতীয় কৃষকগণকে যেমন কুষিকার্ধের অন্ত খণ করিতে হচ্ছ, 
তেমনি নংসারধর। বিবাহ, শ্ন্ধ, অরপ্রাখন, অহথষ্থ তা প্রতি, বিডির কারণেও লংধাই খণ 



কতহ। প্রথম কারণে খণ উৎপাদনশীল - কিন্তু দিতীয় “করসে কপ, আদেস্ছরলা 
ভারতের কৃষিখণের অধিকাংশই অন্গুৎপাদনশীল। এমা খণের খাব! ফির উন্নতি ও কষা 
অিৃদ্ধি ঘটে নাই। - 

অতএব চরিত্র বিচারে ভারতেম্ব কষিঝণের ছুই প্রকার সমস্যা দেখ! যায়। 
১, পুরাতন খ্ধণভার এবং অন্ুৎপাদ্দনশীল নৃতন খণ হাস করার সমস্তা। 
২. নৃতন উৎপাদনশীল কৃষিৰণ সরবরাহের সমস্ত।। 
কষিণ যখন দুল হয় তখন উহা যেমন সমস্তা, তেমনি উহা যখন এরূপভাবে পাওয়া 

ধায় যাহা কৃষি ও কৃষকের মঙ্গলের পরিবতে” আরও অমঙ্গল ঘটায়, তখন উহা আরও গভীর 
সমন্যায় পরিধত হয়। ভারতে তাহাই হইয়াছে । ভারতের দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়নের স্বার্থে 

যেমন কৃষি সংস্কার, আধুনিক প্রযুক্তিবিষ্ঠার প্রবত'ন এবং সমবায় কৃষির প্রচলন প্রয়োজন, তেমনি 
প্রয়োঙন সহজ শর্তে পধান্ত খপের সরবরাহ । 

-কলষকের পুরাতন খণভারের জমস্া 
শপ, ০808165740৮ 10781, 10725 15701555 

কৃষকের খণভারের হিসাব (85617096619): ১৮৭৫ সাল হইতে আস্ত 

করিয়া অগ্যাবধি নানা সময়ে কৃষিখণের বিভিন্ন হিসাব প্রস্বত করা হইয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে ১৯১১ স'লে স্টার এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান-এর হিসাবে ঝুঁটিশ ভারতের কুষিখণের 
পরিমাণ ছিল ৩০০ কেটি ট:কা। ১৯২৯ সালে ব্যাহ্িং অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী 
উহা! ৯০০ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ১৯৩৭ সালে রিভার্ড ব্যান্কের কৃষিখ্ণণ বিভাগের হিসাবে 
উহ বৃদ্ধি পাইয়া ১৮০০ কোটি টাকায় পরিণত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৩৯-৪০ সালে 
ভারতের কৃষিজাত আয় ছিল ৯৩ কোটি টাক! । * 

পরবর্তাকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুগে ও তাহার পরে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যস্তর অত্যন্ত 
বৃদ্ধি পায়) ইহাতে রিজর্ড ব্যাঙ্ক মনে কবেন যে, সে সময় রুষকগণের আয়বৃদ্ধির ফলে পুরাতন 
খণ অনেকাংশে পরিশোধ কর! হয় ও সে কারণে উহার বোঝা হাস পাইয়াছে । কিস্তব ১৯৪৫ 

সালের ছু্ডিক্ষ তদন্ত কমিশনের মতে কৃষিপণ্যের মুসাবৃদ্ধি সকল স্থ্বিধা ধনীকুষকগণই ভোগ 
করিয়াছে, ক্ষুদ্র ও দরিদ্র কষকগণ পায় নাই । আরও পরবর্তীকালে জাতীয় আয় কমিটির গ্রথম 
রিপোর্টে পুরাতন খ্ণের পরিমাণ ৯১৩ কোটি টাকা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে । এই খেণের 
৮৩ শতাংশ অনুৎপাদনশীল । ূ 

কৃষিষ্ণত্ভারের কারণ (088529 0£ [২519] [10061586010685 )১ পুরুধাহুক্রমে 
সঞ্চিত পৈতৃক ৭ণ, গ্রাম্য মহাজন কর্তৃক কৃষকের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার সুযোগ লইয়া 
প্রিতারণা, কৃষকগণের বেহিসাবী ব্যয়ের স্বভাব, তাহাদের মামলামোকদ্দমার উপর ঝোঁক 
 তজ্জন্ত খণ গ্রহণ যখন তখন মহাজনদের নিকট হইতে খণ পাইবার সুবিধা সুদের 

.চুড়াহার প্রভূতি, কূষিখণ বৃদ্ধির জন্য দায়ী । এছাড়া অন্তাগ্ত কারণও রহিয়াছে । আয় অত্যন্ত 
অয হওয়ায় মহাজনদের কাছ হইতে খণ ন! করিলে কৃষকদের জীবনযাত্র। অচল হসয়া পড়ে'। 
রি লাঙলগরু কিন্তে হয় তখনই মহাজনের কাছে হাত পাতিতে হয়। 
ইহার উপর ফসলের অনিশ্চয়তা, এবং উপযুক ফসল বিক্রয় ব্যবস্থার অভাব তাহাদের খের 
'উপর দির্তর্লীলত! বাড়াইয়াছে. ইংরেজ বাজবে প্ররতিত উচ্চহারে খাজনা ও সেচ প্রভৃতি 
বা তাহাদের খ্বাহ কষাডডিজা লইয়া গহাকসদের, ক্লে, নিক্ষেগ করিয়াছে |. গঞজধিশেষে: উনি 



(0006508০0৫6 ০1৪] 1102৩96০015655 ) £ 

টংপাদনশীল কাণে খণ করিলে উৎপদন ও আয় বৃদ্ধি পায়। উহা হইতে স.জেই খণ 
পরিশোধ করির। খণগ্রণেক,বী তাহার আথিক অবস্থার উন্নতি করিতে পত্ে। কিন্ধ ভারতের 
কধেধণেত অধিকাংশই অন্থৎপাদনশীল বণিয়। উদার কুফল ছাড়া সুফল ঘটে নাই। 

১. অর্থনীতিক কুফল : ক, রুষকগণের স্বন্নঘ্নের অধিক,ংশই খণ শোধ করিতে 
নিঃশেষিত হয়। ইহার ফনে জমির উন্নতি ও ফলল বুদ্ধি জন্ত সকয় ও পুঁজি বৃদ্ধি কর 
তাহ দের পক্ষে সম্ভব হয় না । সুতরাং তাহ'দের জ'বনষ ত্র'র মান ক্রমেই অবনত হইছে থ:কে। 
খ. মহাজনের তাগিদে ফসল ঘন্পে তু্িবাব পৃহেই থে (কান দরে বিক্ষ] করিয়। দিতে হয় 
বলিয়। রুষক কোন দিনই স্থবিগাজনক দরে ফসল বেচবার হে গ পায় না। গ দেনার 
দায়ে যহাজনরা জমি দখল কয়া লয় । ভারতে ভমিহীন কষকস-খয। বুদ্ধির ইহা প্রধান কারণ। 
এইরূপ অবস্থায় ক'ষক যে কষকে আব কে.ন উসাহ থাকে না । সেজন্য রুষিত্র কমন কমে। 

২ সামাজিক কুকল£ ক দেনাব দরে সর্বস্বান্ত রুষক মহাজনের ক্রীতদ দে পরিণত 
হয়। এমনক (দনা শোধ না হওর। পর্ন অন্যত্র কমেব সন্ধ নে ভাহাব যাইবাবও উপায় থাকে 
না। খ. শ্বাধীন কৃষকে * পধায় হইতে মহাজনের দসে পরিণত কুষ,কত্র ক ন সামাজিক মধদা 
থাকে না। সমদ্রের অন্য সকলের চক্ষে সে তখন অসণয়, তাচ্ছেল্য ও কপার পাত্র হইয়। পড়ে। 

৩ ট্নতিক কুফল : চিনস্তন ও ক্রমবর্ধমান খণভব ভরতের রুষকসমান্তকে স্বধন 
জীবিক! ও জীবনধাবণেব স্থন্থ ও স্বাভাবক উপায় হইতে বিলডিত ক'ব্ছে ; মহাজনে; 
ছুমিহীন ক্রীতদসে পথিণ 5 করিয়। তাহাদের মনে খণের ন গপাশ হইনে মুক্তি সম্পর্কে সকঃ 
আশ।-ভবস। চিরতবে মুহয়। দিক্ছে। ধ্ষিকভ বে দেউপিযা। কৃষককে নৈটইিক দেউলিগায় 
পরিণত করেকেছে। সরব্খবঞ্চিত কৃষক হ্বভ বত মত্মবক্ষব তাগিদ খণ পরিবেশে যেমন 
ফাকি দিনে দ্বিধা কবে না, ন্মেনি কাযঠ়িকশ্রমেও ফাকি দিতে কুতিত হয় না। যে.সমাহ 
তাহাকে বঞ্চিত কবিল, সে সমাজকে সেও ওতুত্তবে বকনা ও ঘ্বণ দ্বারাই জব.ব দেওয়া; 
চেষ্। কবে। 

গ্রচও্ড খণভাবের চ'পে জজ রিভ, হতাশ, কর্মোছ্মহীন, মহাজনের কবলিত কৃষকসমা্জ ও 
কুষিব্ন উদ্ধার ভকন্দের বর্তমান অর্থনীতিক উন্নঘনের পৃরশর্ত। খণে? এই নগপাশ হইতে 
কষকের উদ্ধাৰ ছাড1 ক'ষত্র উন্নঙ্ন ও দেশেব সামগ্রক অঠগতে অসম্ভব । 

প্রতিক'রের উপায় ও গৃহাভ ব্যবস্থ। ( 7২57১6018] [4-833163 8170 3164 
4১001906 ) 8 তিনটি উপায়ে ক'ষ্ণভার সমশ্যার গুধিকার সম্ভব । প্রথমত, পুবাতন খ 
স্বাস করিতে হইবে । দ্বিতীয়ন, নৃতন্খণ নিয়ন্ত্রণ কহিতে হইবে। তৃতীয়ত, কুষকগণবে 
কষিক,ধের জন্ত সহজ শতে" পধাপ্ত খণ স বাহ কিতে হইবে। 

১. পুরাতন খণভার স্াসঃ ইহার ব,ব্থ! গ্রহণ সবংগ্রে আবশ্বক। এছপ্র বিভিঃ 
্লাঙ্ধ্যে নানারণ আইন পাস হইদ্াহে। ক. তাহাতে কেখাও বিশেষ অবস্থায় ছণশোধে 
সঙগতিহীন কষকগণকে দেউলিয়া ঘে'যণা কথিয! বণভার হইতে তাহাদের সম্পূর্ণ মৃন্তি দেউযাঃ 
ব্,বন্থা হইয়াছে । খ. কে.ধাও খণেই পরিমাণ হাস করবার বংবস্থা করা হইয়াছে। :ঈ 
খাবার কেখাও খণদালিলীবো্ড গঠন কি কচছামূহক ভিত্তিডে মহাজন ও ক 
যো. আগে গণযকবের ও প্রবিধাজনক কিংজিতে পরিশোধের য.বব। , করা, -€-- 



াখাও বং হগের হা ঠাস, বকেছা অন্দের পারমান রাস ক 

তত পুীতন খণ মকুব করাব জন্য ব ধাতামূলক ববন্থা গ্রহণ কা এনা 
॥. ৯. নৃতন খাগ নিয়ন্ত্রণ : ইহাব উদ্দেশ্য হইল যেন ভণবযাতে আর ' খখভার অধস্থী 

ুদ্ধি না পাম এবং কুষকগণ যাহাতে অহুৎপাদনশীল উদ্দেস্টে খণগ্রহণ না কবে। ইহার জন 

একদিকে যেমন প্রবন প্রচাবকার্ধ দরকাব, তেমনি প্রয়োজন আইনগত কার্ধকন্ ব,বস্থা 
অবলম্বনেব। সবকান এক্ষেত্রে যে সকল ব বস্থ। গ্রহণ কবিয়াহেন তাহা এই £ ক. খণদাডার 
উপব আইনগত বি ধনিষে মাবোপ কৰা হইয়'ছে। খণদা তাগণ যাহাছে চডা হাবে সদ না 
জয় ও হিস'বের কাবচুপি না কবিতে পাবে, দেপাদ্াব-কষককে সর্বপ্াস্ত না কম্তে পাবে তাহার 
জন্ত অতীতে কেন্ত্রীপ্রভাবে ও পববর্তীকালে বিভিন্ন গদেশে ও বাজে বিভিন্ন আইন পাস করা 
ুইয়াহে। সংক্ষেপে এই সকল আইনের পবিচয (দওয়া হইল। 

১. মহ্নী ব্যবদায়েব নিবন্ধন ও অন্থমণি পত্র দন ব বন্ধ! (60760172000 110 

810 01171010)1110111%)$ মধ।প্রদেশ। (ব ধাই। বিন) পঞ্জ'ব। উত্তা প্রদেশ) ও বাংলা 
ন্নেশে (অবিভক্ত ) এই জাতীয আইন ১৯৩৬ হইতে ১৯৩৮ সালের মধ্যে পাস হয়। এই সকল 
জ্াইনে মহাজনদেব নাম বেজেট্টরি কৰা ও লাইসেন্স লওস| বাখ্যত মূলক কশ হয়। 

২, হিস'বক্ষণ গুণ লব নিমন্ত্রণ (12171286017) 0180001176১) মাজনলা ফাহাতে 

হিসাবের কাবচুপি না কবিতে প'নে “সন্ত আইন কবিঘ| তাভ'দেল স্ক'র শিাবিত ফবমে 
খাতকেব হিস'ব বক্ষা, খানকে নিকট নিযমিন ভ'বে দেনান হিসব পশ ও টকা জমাব জন্য 
থাতককে নিয়মিত বসদ দিতে বধা কৰা হইয়'ছে| মধ্ড্রাজ, মধ্য প্রদেশ, আসাম, বাংলা, 
পঞ্জাব, উত্তা প্রদেশ ও বোস্বাই: 5 একা লীয় সাইন পাস কহ! হফ। 

সুদব হবেন সঞ্দোচ্চ সন সহ (6৮5 010 071118৮1127 10600৭6060৭) ২ 

সকল রাজোই ভুদেৰ হ'বের সর্বে চ্চ স'না নির্দি্ট কবিঘ্ধা স ইন পাস কহা হইযাছে। চক্রএদ্ধি 
হাবে সুদ আদার বেআইনী ঘ ষশা কলা হইয়াছে | জামিনসহ *ণোর উপর সুদে হাব বিভিন্ত 
অঞ্চলে শতকবা ৫ টাক। হষ্টনে ১২ টাকান মধ্যে ধার্য হইঘাছে | জামিনপিহীন খনের উপর 
স্থদের হার শহকশ ৫হ টাকা হইতে ২৪ ট ক মধো ধর্য হইযাছ্ছে। 

ইহাহাড] মহান যাহাতে খন্কগণেল সকন বকিগহ সম্পন্ত্র লেক না| করেছে এলং 
৮ উপর অনাগান ও ভঃঠি প্রদর্শন না কস্তিত পাবে সেপন্তও বিভিন্ন রাজো আইন পাম 

ছে। 
খণগ্রহণকাবিগণেত উপন বিধিনিষেরও অনেক প্রদেশে অইন ছ্বানা শশোগি্ হয়| 

এই সকল আইন দ্বরা ধবেল দানে জণিৰ হ্তাম্ভবকত্রণে উপল টিধি শষেব অ বোশিনন হয়ছে 
৩, জহজ শতে”খণ সরবর।হ 2 ইহার বাবস্থ। কবা কষিঝণ সষসার স্ব যীএমাধানের 

পথ। আইনগত ব্যবস্থদ্বার। পুলা “ন খণভার হাস শুধু পুলান্ন অস্তপয়েব অবসান কশ্তে পানে, 
নৃতন ঝণ শিচ্্ণে] ঘব বা কষকগণো উপর মানের শেষণ ও অলাচার বদ্ধ হইতে পারে। 
কিন্ত কুষিকাধেন্র সম্প্রস রণ ও উন্ন'তর জন্য সহৃজঠ$ ঞণ সধখরাছের সন্তোষজনক বন্দোবঞ্ ন 
হইলে, কষকদের উপর ম্হাজনদের গ্রাস শিখিল হইসে না। 

* ক্কৃষিষ্ধপভার সংক্রান্ত আইনের সমালোচন। (0676057 ০£ 10৩৮। 
46815151500, 02 কুষিকণভার সংক্রান্ত আইনগুলি বিক্লেষণ করিলে দেখ! যায় যে, এয 
,খ্াইনের উদ্দেশা ছুট প্রকারের | প্রখমত, প্হাতন, খণের পরিমাণ হান কছা। থিও7ও 



টান বিকিং এ 
5ম ১, পপ থাকিলেও উহার পরিমাণ যে নহে। পুরাতন খণতার 
আরও মকুব কণা অ'বশ্যক। 

২, খপপালিসী বে,$গুলির কার্য,বলী সন্তোষজনক হয় নাই। উহাদের মধ্যে ছুর্দাতি 
দেখ! দিরাছিল। 

৩. কৃষকগণেত্ব অসহায় অবস্থার সথযোগ লইয়া মহাজনরা অনেক স্থলেই প্রকৃত খণ 
অপেক্ষ। অনেক বেশি গণ খত সহি কবাইর়া লয় এবং গ্রকৃত যে সদ আদায় করে, তাহার 
পরিবর্ঠে আইন দ্বাবা নির্ধাবিত অপেক্ষ'কত অল্পবার দদিলে লিখিঘ1! দের। এইরূপে মহাজনী 
আইন ফাকি দেওয়া হয়। 

৪. বম নে মহাজনী আইনের কঠোবতাব জন্ত মহাঙ্গনবা কৃষকগণকে সহঙে খে 
দিতে চ'হে না। অথচ আর কেথাও খণে? উপযুক্ত স্ববধ| না থকয় কুষকগনকে মহাজনের 
ছ্বাবস্থ হইতে হয়। ইনার ফলে কৃষকগ.ণা? খুবই অন্বিধ| হইতেহে। অবশ্য অনেকে 
মতে ইহাতে কৃষক অবাঞ্চিত ণের পরিমাণ কমতেছে। 

মে'টের উপর বল! যায় ষে, এই সকল আইনগত ববস্থায্ কৃষকের আংশিক ত্রাণ ঘটিয়াছে। 
কিন্তু ইহার! মৃনসমসা! স্পর্শ কবে নাই। অর্থবাঁতিক উন্নপন সংক্রান্ত কাধ বলীর দ্বারা 
পরিকল্লিত পথে কষর উৎপাদনশীলতা ও কুষকের মাথাপিছু অ.য়েব ক্রম গত ও স্থযী বৃড়ির 
মধোই এই সমদ্যাব চূড়ান্ত লমাধান বহিয়াছে। 

প্রয়াজনায় কৃষিঝণের আন্মানি ক হিসাব ও উৎস 
৯0০1, 01357)012- [৮৮০11412817 তৈ 2 ৫1০51517180 205 ০179 

পিজা ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত সাব ভাবত গ্রাম ণণ সমকক্ষ ক মটির মতে বঙম'নে দেশে 
ব্রন, মাঝাবি ও দার্ঘমেবাদী কৃষিঝষণৰ ববদ মট বংসবিক ৭৫০ কেটি ট।কব প্রয়োজন 
রহিঘ্াহে । এই খ্ণ বর্তমানে নিশ্নকূপ ভবে, বিভিন্ন সংকাবী 9 বেসবকারী উত্স হইতে 
পাওয়। যাইতেছে । 

উপশোক্ত তথ্য হইতে (দখ। উৎস মেট ণের শতাংশ 

যায় মোট কৃষিকণে প্র ৯৩. সবক'ব" ৩৩ 

শতাংশই বেস .কাথী উৎস হইতে সমবয সমিউ--*"**** ৩-১ 
সংগৃহীত হয়। ইহীব মধ্যে আবাব _বপিজাক ব্যাঙ্ক .. .**.* ১৯ 

কষকমধাজন ও সাধাবণ মহাজনগণ মে ট প্রাংঠ নগণ ( 111১০10861078] ) গ্ধণ-৭ ৩ 
৫ তাং টি রঃ রিপা ক রে আত্ময়ুবণ ইলূব্র দাহ ১৪৩ 

€ পঙাং সি জমিদবু 58 ১৫ 
্ ল । সি 

মূ 
শতাংশ খণ দিয়। থাকে । তুলনায় ধীকষক মহাজন . ...... ২3৯ 
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আযুষরাহ করে “ধিখগ সংস্থানের খেতে ্বারাকন্া 
ঈগণ/তা, কষিঝণ সগঠনের শোচনয় চর্বলংাই+ রিট, 

বর্তমনের পরিকল্পিত অর্থশীতিক উক্লছনের স্ব্থে। দেশের কৃযিব্যবস্থার্ধে যখন অব 
প্রসারিত ও দুঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করা ওয়োস্তন, সে সময়ে দেশে কৃষিখণ সংস্থানের উপমুষ্জ 
উৎসের অভাব, কৃষি € স মগ্রিক গ্র মীণ অর্থনীতিক উন্নতির পথে গ্রধ ন অন্তরায়। গ্রতিষ্ঠানগত 
উৎসের তুচ্ছতা ও পু [তন মহাজনী ব্যবস্থার উপর কৃষিক্ণের নির্ভটতা হম্পষ্টরূপে স.ক'রী কঁষি- 
খণদান ব)বস্থা, সমবায় খণদান নমিতির কধাবলী ও রিজার্ভ বাক্কে কৃষিধণ বুঙ্গির এুচেষ্টাকে 
উপহার কহিতেছে। এই ঘটনাই ওুমাণ কহিন্ছে যে, মহ'জনী অ ইন এবং অন্ত স্ বাংস্থা 
গ্রহণ সবেও আজ পথন্ত মহাজনদেব অস্ত কবল হইতে ক্ষকদের আক.জিিত মুঝি ল'ভ ঘটে 

নাই। পঠিকল্পনার সফল ও দেশের ঘোষিত নিব স্থ খে, কষিধণ ঝ]ংস্থার গভ র ও ব্যাক 

পরিবর্তন বাঞ্ধনয়। আভিক,র মত অধিক কৃষিধপের ওয়োজন আর কখনও হয় নাই। 
অথচ ভূমিসংস্কারের দ্বারা জমিদারী গথা উচ্ছেদের ঘলে ৭ মহাজনী আইনের দ্বারা মহাজনদের 

কাধাবলী নিংছণের ফলে, বেসংকাণী উৎস হইতে অছ্ধকার মত অ'র কখন৪ খণের যেগন 

ভংস পায় নই। এই অবস্থার ৮প্রেঙ্িতে কৃযিক্ষণ ব)বস্থ,র ইম্গতির ভন ন্মিলিখিত ব্বস্থ গুল 
গ্রহণ করা বাঞ্ছনয়। 

কাহখণ ব্যবস্থার উন্নতির ভন্য বাছন'য় পদক্ষেপ (14168501069 50£8650৫0 
»0৫0)6 [1701 0৬600610006 48110901101] 01610) 3 ১, কৃযেখণ ব্যবস্থার 

সঞ্চুসাঃণে সককেই পথঞ্দশকের এধন ভৃঁঠ়িক। গ্রহণ কছতে হইবে। কেন্দ্রয় ও 
রজ্যহরে সক,ককে আরও অ'ধক *ছিমণে হ্পমেয়াদ' পের (গন দিতে হইবে। 
২, কিন্ত পহ্িকল্পনর নক্ষাপূৃহণ ও বৈযমাহীন *»খাজতা/স্বক সমাজবাবস্থ। গড়া 
তুলিবার জন্য, কষকগণো দধ্যে আহুশির্ভ খ,লনা বুদ্ধি ও বৈষ:যক সাম্য স্থাপনের উদ্দেঙ্টেতর 
সহিত সংগতিপুর্ণ বলিয়া, মমবায়ের ভি তভেই গ্রমা খণব/বন্থ। গঠন কন্তে হইবে ॥ গ্রামা 
খণদান সধিতিগুটিকে গ্রধ্য মগাছনেত স্থন গণ ককতৈ হইবে। ৩. কযকের ক্ষুদ্র 
স্চয়ে উৎসাহদান ও উহা! সংঠহের ভন্ু গ্রামাধলে আরও পেন্ট অধিস, সেভিস হ্াস্ক ও 
বাণিডি)ক ব্যস্কের এাথ। খুকিতে হইবে। ৪. ব.পিকি)ক বাস্কগুদিকে আরও অধিক পরিমাণে 
কযিষ্ণদনে অঠসর হইতে হইবে। ৫ গ্রমধলে কৃষিপণোর পাইকারী বাজাবগুহিভে 
অহিক্রীত ফসল মজুদ রখিঝার ভন্য গুদ ম নিমণ করিনে হইপে। এ হকল গুদামে রক্ষিত 
ফসলের রঙফিদের জামিনে ঝাণিজি,ক ব্াস্ক হইতে রযকগণকে খণদ'নের বন্দে করিতে 
হইবে। ৬ সমবায় পদন সমিডির সঙ্গে সমবায় কৃষি, ও সধব য় বিক্রয় সমিতি গুধ্বির ঘনিষ্ঠতর 
সংযেগস্থাপন কছিতে হইবে | হাহ হইলে »মবায় খণদ ন সসিতিগুলির পক্ষে প্রদত খণে 
ব)বণারের তদাযক ও পনিশোধের শিশ্চচত। ঘটিবে | ৭ রি বাক্ষের খপদনের »৩.দিয 
কঠোরতা আরও শিথিল এবং পেত পমাণ আরও বৃদ্ধি কছিতে হইবে। ৮ গ্রামা ব্যাজিং 
অনুসন্ধান কমিটির মতে কৃষিঞ্ণদানের জন্য কৃষিক্ণ করপোরেশন গঠন কবিখণ হৃদধির অন্ত 
গয়োজন। 

ূ রী অম্পর্কে উল্লেখনীয় যে ইতে-মধে।ই সেট বাস স্থাপন ছ'রা এবং সয়া ভারত ঠাখিণধণ 
সব ফমিটির পরমর্শ অস্রস রে গ্রাী ণঞণ পুনগঠনের হাবস্থ। গ্রহণ করি। সংফার এ খেতে 
জনের অগ্রসর ঘইয়াহেন এবং উঠতে প্রদত আনেক ব্যবস্থই ভাহারা কাধ কঠিাছেন। 

ডা 

দা 



০৮০০ 
:.. পিক্রিক পি :অর্বনপশিক উদ্নানের পটভৃষিকায় কৃষির দ্রুত পুবাঠিনে সাহাষ্য করিবার জন্ু 
বথানীপণঝণ ব্যবস্থ-র ত্রটিলমূঃ দূত করা অন্যাবশ্তক। এই কারণে প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি 
উপর যখন সগীধিক গুক্তহ্ধব আরোপিত হয়, সে সময় ১৯৫১ সালে রিজা বাস্ধ গ্রামপবণ ? 
নম্পর্কে বিপদ অনুসন্ধান, ক্রটি নির্দেশ ও প্রতিক'দের উপায় বাহির করিবার জন্ত একটি 
সমীক্ষ। কমিটি নিয়োগ কহেন। ইহা সারা ভারত গ্রামীণণ সনীক্ষ। কমিটি (4811 [71018 
[0৮1 0191163105১ 00280886660) নমে পরিচত। ১৯৫৪ সালে এই কমিটি 
রিপোর্ট পেশ করেন। , 

কমিট 'দেখিতদ পান যে, গ্রামাঞ্চলে অ-রুষকগণ অপেক্ষা ক্ষকগণ অথক পরিমাণে খণ গ্রস্ত ॥ 
তাহাদে? মোট ঝণে ৪ শলাংশ মাত্র রুষিকধ সংক্ান্ত। কিষকগ:নত মেট খণেত্ মাত ৩৩ 

সবি 

শতাংশ লাক ৭৩১ শহাংপ মানব লমবার সমতগুলি সহবরাহ করজেন্ধে। ৭* শতাংশ ' 
খণ এখন৭ মহাজন সত্রবাহ করন্ছে। ইহা হইতে কমিটি এই সিঙ্বান্তে উপনীত হল যে, এ 

পর্ধপ্ত সব ঘ় আন্দোলন কৃষকগনকে ঝণেন গান দিছে বর্থ হইর'হে। কিন্তু কমিটি মনে 
কশেন যে, সমবায় অন্দোল্নের ব্থ ণ সবে ও, ভারতের বর্তনান অবস্থার ইহাকেই ভি:ই করিয়া: 
নূন ভ'বে গ্রমীণ থণ ক ঠমোর পুনর্গঠন অ বগক। 4. 

স।ঃ। ভাভ গ্রামীণ সযাক্ষ] কেটি] সুপ বিণ (7.০০70017603711025 ৫% 
&7৪ 1 &২ 0:50.) 8 তিনটি মুলনীতি £ কনিটি মনে কহেন ষে গ্রামীণকণ পুবঠনের 
শস্ত সদব য় সমিতিকেই মূল প্রতিষ্ঠ ন হিসবৈ ব বহার করিতে হইবে। ইহার জন্ত কমিটি ষে 
তিনটি মৃলটীতি গ্রহণের থসাধিশ কঙ্ধেন তাহা হইল £ 

ক. সমবায় অ'ন্দোলনের বিভিন্ন পধায়ে সন্রকারকে অংশ লইতে হইবে । খ. খপ 
দানকারী ও অন্ত ন্য সম্বয় সমিতির মো ঘন্্ঠ সঘোগ প্রতিষ্ঠ। করিতে হইবে। গ. সমবা 
আন্দোলনের ব্যাপক প্রদানের জন্ত কীদের উপযুক্ত শিক্ষাদ'নের বাবস্থ। করিতে হইবে। ্ 

ভয়টি প্রধান ব্যবস্থ| : উপত্োক্ত তিনটি মূলনীতির অনুসত্রণে কটি ছয়টি প্রধান 
বাবস্থা গ্রতণের সুপারিশ করেন। ' 

১, প্রাথমিক সমবায় খ্ণদান সিতিগুলিকে সীমাবন্ধ দঘ়ের ভিউতে বৃহত্তা আকারে 
সংগঠিত কবচে হইবে। অন্যান্ত প্রকার কষিলমব য় সমতিগুলির সহিত ইহার ঘম্ঠি সংযোগ 
স্বপন করিতে হইবে । রাজজান্তহে অনির্দিষ্ট ক'পের জন্য ও প্রাথণিক সমিতিগুলিতে সীমাবস্ক 
কালের জন্ত মরকারকে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। 

২, গ্রাধবাসীদেহ অন্তান্ত যাৰ ভীয় জীবিকা কা (যথা, ভূমিকর্ষণ, সেচ, বক্ষ ও সার 
সংগ্রহ, পশুপালন, মংস্তচ'ষ, পরিবহণ, কুটির শিল্প, কুষিপণা সংরক্ষণের মজুদ গৃহ ও গুদামনির্জাণত 
কঁষিপণ| বিক্রয় কৃষিসণ,কে বিভিন্ন গুক্রিয়ায় অর্ধপ্রস্তত পণো পরিণকরণ গুভৃভি ) সম্বাছের 
ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে হইবে। ইহাদের ক্ষেত্রেও সরকারের প্রতাক্ষ অংশগ্রহণ এয়োক্ষস। .. 

৩. সমবায়ের উন্ন7ন ও সমবায় ভিভিতে দেশে বাপকভবে গুদাম নির্যাণ প্রকল্প: 
পরিচালনার জন্য, সমব য় ভিত্তিতে কৃষিপণ্য বিন্ম সংগঠিত করার জন্য, বেক্ীয়ভ বে সরকারী 
উদ্চোগে গঠত একটি মমব য় উন্নান ও গু7াম পরিষদ (0০170776150 10৩4919াি 
879.১৮7101)005182 1397৫) খ্বাকিবে ॥ একটি বেশ্রীয় গুধাম কহপোরেশন,$.1 

“বকটি খহিয। বাঙাওুযাম কঃপোরেশন: থাকিবে । 



গাচটি বিভি্র তহবিল (6125) কৃতি কারতে হইবে । হহাধান্যাধী 
ধীনে থাকিবে দুইটি । একটি দীর্ঘমেয় দী ও একটি মাঝ,বিমেয়াদী খপের জন্ী ০, 
থাকিবে কেন্দ্রীয় কষি ও খণ্তদপ্তবেব অবনে। ইহ! হইতে সমবায় সমতিগুলিকে প্রাক 
অনাদ।য়ী খণ মকুবেব জন্য অর্থ দেওয়া হইবে। অপব ছুইটি তহবিল থাকিবে জাতীয় সমবাক 
উন্নয়ন ও গুদম পবিষদেব অধনে। একটি হইতে গুদম নির্মণে ও কৃষি"ণা বিক্রয় কর্ধে 
সহায়ভাব জন্য খণ ও সাহাধা দেওয়া হইবে। অপবটি গুদ,ম সংক্রান্ত স্থবিধ। হৃহির জন 
ব্যবহৃত হইবে। 

€ গ্রামাধলে ব্যাপকভ'বে ব্যাঙ্কিং হ্বহিধ। হৃষ্টিৰ জন্য সন্কাবেব অংশীদাবতে বার্ণিজ্যিক 
ব্যস্কেব প্রস ব খটাইতে হইবে। এইজন্য ইম্পিবযষেল ব)ঙ্ক জাতীচক এ ছ্বাব একটি নৃতন 
ব্যঙ্ক স্বপন কহিতে হইবে। 

৬. সমবাঘ্েব সফলের জন্য কিন্ত কর্ণীকে শিক্ষ'দ'ন করতে হইবে । এজন্য সমবায় 
শিক্ষাদান পবিচ।লনাব কেন্দ্রীয় কর্ধটিকে বিজ্গভ ব)স্ক এ সরকাব কতৃক নানাবিধ সাহাযা 
দিতে হইবে। 

সুপরিখগুলির কার্ষে পরিণতি ( [701617606511017)25 গ্র ম ণঞ্চণ 

কাঠ মোন পুনর্গঃদেব ভন্য সাধাভাবত গ্র মীণঞণ ফমন্ম কমটি কতৃক গুদত্ত সকল প্রধান 
সথপাবিণই ম কাব গ্রহণ কম্নে ৪ অধিলদ্ধে কষে পিণত কবেন। 

১. বৃহদাক'নে কৃষি ও অ-রবি ঞ্ণদান "তি গঠন ও উহাতে সক ত্র গুত্যক্ষ অংশ 
গ্রহণণীতি ক'ঘকব হউফাছে। 

২, কৃষির যাব্তীম ক'্যবশী সর্বাঝিকসন্ব দমনে সমবায় ভিত্তিতে সংগতিত 
হইক্ছে | 

৩. ১৯৫৫ স'লেব ১ল। জুলাই ইম্পিনিয়েল ব্যাঙ্কের ভাশংকাণ দ্বাবা নেট বস্ক স্পিও 
হইমছে। ১৯৬০ স্ব মধে) ইত। গর মলে ৪০০টি দিক নৃন্ন শাখা খুলিছ হে 

৪ সমবায় স্দিটিগুলিব কযে স কবযাহণত আতিক পরিমাণে অং গহণ ক তে পাবে, 
সেঙ্গন্ত বিজ্ঞ ব্যস্ক অইন সনোধিত হইদছে। এই অশেধনের দ্বাব [ডি ভব্যক্কে? 
অরনে দুইটি তহবিল খোলা ভইঘাঙ্ছে । গুথদন্টার নম ভাত কুষিকণ (দীঘমেঘাদী 
তহবিল । ইগা ১৯৫৩ সনের কেরুরাবা ঘাসে একক নদন ৫(কটি ৪ বাংসর্বক অঙুদান 
৫ (কটি, এই দশ কেটি টকা লইচা গঠিত হইমছ্ে। বাজাস করগুপি কড়ক সমঝা। 
গপদান গতি ০্বে *্য়োর ত্রযজেব জন্য, 'কন্য় ভমিবক্ষকা বাক্ষগুণির দঘমেছা্দী খণেও 
চাহিতা পৃনণের ভন্য, ইনাপদ উদ্দেশ্যে এই তহবিল হইতে গণ (দ5ছ হয় ॥ বিহীয় তহবিকিটি 
নাম জানা কৃষিকণ (স্থি ক্ণ) শ্হবিলি। ১৯৫৬ সালের জুন ম'মে একক লীন দন ১ কে 
ও বতসদিক অনুদান ১ “ক টি, এই দুই কেটি ট ক। লইয়া স্থপিতঠইফাছে। মাঝ মেহাদের 
খণদানে কন্য ও হ্ষ্পমের দ ণকে দঝ বিমেম দথণে পবতালের জন্ত এইট তহবিল হইবে 
রাজ্য সদবাদ বা ক্কতুপ্িকে খন দেওয়। হইবে। 

৫. ১৯৭৩ সল্গেব সেপ্টেম্বর মাসে জ্তী় মমব য় উক্সন ও গুদ'ম পগ্ষিদ স্ক'পিত হয় 
১৯৫৭ সঙ্গের নর্চ ম'সে কেন্্রর গুদ মন্নমাণ করপোন্সেশন স্থপিত হষইটদাছে। জাতীয় সমবা। 
উন্নয়ন তহবিল ও জাতীর গুদ ম উন্নয়ন তহবিল হি করা হইয়হে। 

৬. ১৯৫৩ সলে কেন সরকার ও ডিজড ব্যক্ক যুকতভ বে সমবায় শিক্ষাদান পরিচাঙানা? 
কেজীর কমিটি গঠন করেন। ইহা পুপ.তে সমবায়ের গাস্থ কর্মচারীদের জন্ত একটি সমঘা। 



টিন হি ডায়া সাজি সা ইটরায়ে, অমর্ধায়ের বিরপনা্ষ কবীঘের শিক্ষার অন্তু 

' গীর্চটি শিক্ষুকৈন্তর স্থাপন করিয়ার্ছে। 
(, ঞ. জম্ম এবং কাশ্মীর ৪ কেরল ব্যতীত আর সকল রাজ্যেই রাজ্য গুদাম করপোরেশন 
[পিত হইয়াছে । 

মন্তব্য ( 00177761863 ) £ এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণের হ্াবা সরকার গ্রাম গণ কাঠামোর 

র্গঠনের সশ্শশেষ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত রহিযাহেন । অবশ্য অনেকের মতে সরভারত গ্রামীণ খণ 
শমীক্ষার স্থপাবিশে দ্বইটি ক্রটি আছে। ১. তাহারা মনে কন্নে সমবান্ধ সধিঠিগুলি অত্যন্ত 
বৃহদাক বে গঠন কব। উচত নহে। ২ উণাদেব কে সক্রিয় সবকারী অংশগ্রহণে সমবায় 
আন্দে'লনে সপকা'বেব আমলাতাস্তিক হত্ুক্গেপ বাড়িবে । ইহা সমবায় অ ন্দোননেব পক্ষে ক্ষতি- 
কল হইবে। যাহাই হউক এই দুইটি বিষিয়ে সাবধানতা অবলম্বন ককিলে, গ্রাম,ণঝণ কাঠ,মোর 
পুন সিনেব চেষ্টা অনেকথানি স্থফল দন কবিছে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কণিখণ বানস্ছর উন্নয়নে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভুমিকা 
82551779878 5150 দ)581, 08201 

১, ভক্তে কুষিক্ণ সবববাহ্ে, কেন্ত্রয় ব্যাঙ্ক হিসাবে বিজার্ভ বাক্ষের একটি উল্লেখনীয় 
ভূমিক। রঠিযান্থে। বিজার্ভ ব্যঙ্ক আইন তনুযায়ী উহার প্র ষ্ট কালেই কৃষ্ণের ্ 
উহাব একটি পূথক বিভগ খধোদ। হয়। ইহাব ছুটি উদ্দেশ্য । গুথমত, কৃষি সংক্রা 
সকল প্রশ্ন বিবেচনা কব1। দ্ধি শীয়ুত, উহাব নিজেব কৃষিষ্ষণদান কাধাবলীৰ এবং প 
(«তম'নে বাজ) সমতায় ব্যাঙ্ক গুলির এবং অন্য ন্য ব্যাঙ্ক ও ওভিষ্ট নেবু কৃষিঝণদান কধের মধ্যে 
সমন্বয় সধন কবা। 

২, কৃঘঝণ বিভগের ম'ধামে বগি ত ব্যক্ক যে কৃষিষণ (দয় তাহা রাজ্য সধব,য় বা 
ম'রকত সমব য় কষিকণদাণ সমতিব হন্ত |পরা কৃষকগণেব নিকট পৌহীয়। কেন্দ্রয় সমবয়- 
বাক্কেবও সমবয় কৃষিপণা বক্রয় সমতিব হু গু, সবক বাঁ খণপত্র, অনুমোদিত জধ্বিদ্ধকী ব্য ক্কের 
ঞণগত্র প্রভৃতির জামিনে এই ্ণ (দওযা হয়। [স'ধবণত রিজর্ভ ব্যস্ক আইনের 11 (03).0১) 
17 (4) (৭), 17 (4) (6) ও 17 ($.$.), ধাবা অধীনে এই কৃষেঞণ এদত্ হয়। ] 

৩. বিজার্ত ব। স্ব আইনেব [17 (9) (9) ধাবার ] সংশোধন দ্বরা কষঞ্ণের যেয়াঘ উ 
মাস হইতে ববিত কবিয়া ১৫ মস কবাহইয়ছে। তবে সধাতণত [বশ্ষে বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়] 
১২ মাপের অধিক ময়দে খখণ দান কবা হয় না। [ এই সংশেশ্ধনেব ছারা! হুই অথবা ততে।খিক 
ভপ সহিযুক্ত (উহ্ার মধো একটি কেন তপশী'লতুক্ত অথবা রাজাসমব চুবা'ক্কেব সহি হওয়া! 
চাই ) এবং মণুনী কুষকাধ পবিচ লনা অথবা কৃষিপণোব ক্রয়-বিকুয় সংক্রম্ত ১৫ মসের 
অনধিক 'ময় দেব বিল (বাণিঃজাক হও) ক্রয়, বিকুয় ও পুবউ্র অধিকার রিজ-5৬ বসকে 
৫ হ্হয়' হে।] 

পূর্বে [ 11 (2) (৭) ধরায় ] শু! ত্র বাণিজ্যিক ব্য ্কগুলি বিজাড বা স্কেত্ নিকট হইতে 
রণ রী | স শোধনছ্ধ ব৷ ব$ম'নে (এই ধাবাতে ) সমব য় বা স্কগুলিও খণ পাইতেছে। 

৫. ১৯৫১ ও ১৯৫৩ লালের সংশোধন দ্বাতা বিজারভ বান্ককে মঝারিমেয়াী খণ দানের 

ক্ষম*] (দওয়া! হইয় হে । রাজ্য সকার গ্যর টি দিলে ৫ বদরের জদ্/ একপ খন রাও্যসমবা 
ব্যাঙ্কগুণ পাইতে পাবে। 

৬. সমবাঃব/ স্কগুলর বাণিছি)ক খপপ্ড (00010970181 1১070৭18) এখন রিজা ব্যাগ 

কৃত বাট যোগায করা হইয়ছে। 



প্জামুমো:দত কুটির ও কুছ বশ প্র।তজ, 

কয্ওরিজার্ড ব্যাঙ্ক ধণ প্রদান ককিল্ছে। র . 

৮. কৃিকবের জন্য রিস্ার্ড ব্য কক সমব যব্যাঙ্কধুলির নিকট ব্য্ববাটাহার (797 1 
অপেক্ষা ১২ ট কা কম হাবে সদ আদায় কবে। ৰ 

৯. ১৯৪৯ সাল হইতে বাজাসবকার কতৃক গারাটি প্রাপ্ত জমিবন্ধকী বাস্কগুলির খণপ 

(০৮173 ) কিনিয়া, পরোক্ষ ভাবে রিজ ৬ ব্যান্চ ক যকধে দীর্ঘমেয়াদী খাপ দিচ্ছে । 

১০, ১৯৫৬ সালে কাষঞ্ণদ নেব জন্য আরও নৃম্ন ছুইটি তহবিল [জাতীয় রুষিখ 

( দীর্ঘমেয়াদী ) তঙ্বিল এবং জাতীয় কারণ ( স্থিবীক-ণ ) তহবিল ] খোলা হইয়াছে। ইহাদে? 

মারফত দীর্ঘ ও ম'ঝাতিমেয়'দের পো সম্প্রমাবণ ঘটিয়াছে। 

১১. রিজার্ভ হাস্ক সমবয়বান্কগুলর টক! স্থানান্তরিত কহিবর শর্ত সহঙ্জগ করিয়'ছে 

এবং ১৯৫১ সলের সেপ্টেবত মস হইতে ইহার কমিশন অবেক হসকাবয়ছে। 
১২. সমবাহবা হ্গুলির খণ পঠিশে'ধোর সদয়সংক্রান্ত কঠেরতা হাস করিয়া, কৃযিকা 

ছাড়াও অন্ত ন্ত ইদ্দেশ্ে ঞ্ণদান কবিয়। এবং উহদেত প্রাপ্তব্য খগণে সীমংনির্বারণের কঠোরত| 
শিথিল কবিয়|, বিজ্ঞ'ভ ব্যাঙ্ক উদার তস্তে খণ দিন্ছে। 

উপবেঃক্ত ববস্থ সমূচের ফলে ১৯৫১ সাল হইতে বাজাসমশয় স৬গপি কর্তৃক প্রাপ্ত 
খপের পরিমণ বৃদ্ধি পাইনেছে । ১৯৫১-৫২ সালে উহ্াব পল্মাণ ১১২৯ কে.টি ট ক। হইতে 
বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৩-৬৪ স'লে খণের পরিমাণ ৩০২ কেটি ট.কা হইয়াছে । তবে ইহ! সবেও 
একথ| অনম্ব,কাধ যে, কৃষি প্রয়োজনীয় খণে তুলনায় ইহা নগন্য | 

কধিধণের ক্ষেত্র স্টেট ব্যাক্ষের ভূমিকা 
চ275756. 5 ১02. 510 80/881. ০85011 

সাধাভারত গ্রামীণঞণ সমী্গ| কছিটিৰ স্থপাবিশ অন্তসারে ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে 
দেট বাক্কের প্র ্। ভক্তে ম্থদবঞ্জ ঠানীণঞ্চণ কাঠামে। গঠনের শেহ্রে একটি উল্লেখ" 
যোগ্য পদক্ষেপ । গুত্ষ্ঠ কাল হইতে ইহা সধবয় প্রশ্ষ্ানগুলির গয়োস্নের প্রতি দধদাই 
বক্ষা রাখিয়। উহাদের মাধ্যমে গ্রামণ, বিশেষত কৃষিকণের সম্প্রসারণে বিশেষ আগ্রহ 
দেখাইতেছে । 

ইহার গ্রামণৰণ সংক্রান্ত কাধ বল'কে চাবিভাগে বিক্ত কতা যায়। 
১, কষি্পের উল্নপনের জন্ত সাধারণ সহায়লা £ এনা সমবায় বাস্কগুগগির অথ 

স্থানাভবের হুবিণ! ও সমবায় বাঙ্কগুদিকে কল্পমেয়াদী খণ ও দদিবদ্ধকী ব্কগুলর খণপত্্ 
ক করিয়া দীর্ঘমেয়াদী ণ দান। ২. সম্বঘ়্ পণ।বঞয় সখগিতি ও রযিস্কাত জবোর 
বিবধ প্রতিণজাতকহণ (1১7900৭৭1%) সমবায় সমিহিগুলিকে আমিক সাহাযা দান। 
৬, গুদাম নির্যাণকার্ষে সহাম়ত দান। ৪ সমবায় ব্যক্কগুলির সহিত লিজ কাধবণীর 
গধংযোগ গাধন। 

১. কৃণিণের উন্নয়নের জঙ্া সপারণ সহায়ত।ঃ ক গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন 
কেন্ত্রে টাকা পয়স। স্রানাভ্তরের শ্প। সম্প্রদাপপের জগ্য ভিজার্ভ বাক্ধে। 2নিধি 
হিস'যে সেট বাঙ্ক ও রাজ্য সমবার বাক উঠাদে) নন্তর্বক সমব য় বাঙ্কগুঞপকে অধিকতর 
তবিব! ছিমেছে। পূর্বে সপ্তাছ়ে একবার মাত্র স্থানান্তরের সথবেধ। দানের পরিবর্তে বর্জমানে 
বধাছে তিলবায় বিনা খরচে ৫*৭* ট।কা। পধন্ স্থানাসরের সবিধা দেওয়া হইযেছে। 



হর যার (নোযখাযাখ »5৯৬* সালেক মধো নৃ্দ &এড়ি 

[ঘং এল ছি ইয়ান এইডা ছারা গ্রামাঞ্চলে একদিকে যেমন স্থানীয় 

সংগ্রহ গ্রিণ কা যো জী গ্রামাঞ্চলের অধিবাদিগণের ট।কাপযমার স্থানান্তরের 
ইবি গাও যথেষ্ট বাড়িয়াছে। 

গা. স্বয্নমেয়াদী খগের অব্প্রসারণের জন্য নেট বাস্ক সমব'য় খনদানক'রী প্রতিষ্ঠান 
উ্সিকে--১ সন্বকারী খ্ণপত্রের জামিনে খণ দিল্ছে। ইহার উপর ব্াস্ক সাধারণ ঝণেহ 
দেও হার অপেক্ষ। হ& শতাংশ কম হাতে সদ আদায় কবে। ২. হল্পতর স্থদে সমবায় খণদান 
ম্িঙিগুলকে পণ পুর্বন্ধক (1401৩01) বাধিত খন দে। ৩, কেন্দ্রস্ব সমবায় 
[ঢাক্কগলি যাহাতে উশাদেো অন্তন্ক্ষি সমনশ্র সমিতিলকে খণ দিতে পানে সেক্গন্ত সাকার 
টার টি দিলে কেন্দ্রীয় সম্বন়্ বাক্ককে খণ দে। ৪ অল্পখবচে সনবায় ব-ক্কো চেকের টকা 
দর ব। সামান্য কমিণবে ন্টেই বাাঙ্ক নিজেই ক্র কতে। ৫. স্বপ্ন কনিখনে সমবয় বাস্গুলি 
ঘ.দায় কয়া প্রাপা ব নিক্জ।ক হু্ডি | বিলের টকা আদায় কবিয়া দেয় 

'ঘ দীর্ঘমেয়াদী খণের ব্যবস্থ। ১ ১. স্টেট বাস্ক বিভিন্ন সময়ে সর্বোচ্চ পর্যানের 
রমবন্ধকী বান্কগসিৰ (10 0০0) [4010 11020 [30101 ) খণপত্জ কিনিয়া 

চাহাদের দ'্ধমেয়াদী খপৌো যোগ ন দেয়। ২, এ সকল খণস্ত্রো জামিনে খণ দিয়! 
টকাব বাজনে (17011) 1177106) উহাদের জনপ্রিয়তা বাডায়। ৩. সত্রকাতের 
ারটি থাকিলে, অল্প সময়ের জন্ত ন্টেট ব্যাস্ক কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঞ্কগুলিকে খণও 
দয়া থকে। 

২. কুবপগণ্যের বিক্ুন ও কৃতিদ্রব্যের বিবিধ প্রক্রিয়াঙ্তাত করণের জন্তু 
্গদান £ পণাবিরুয় সঞিঠিগুলি, চিনি ও গুড উংপাদক, তুলার বজ ঝাডাই, প্রভৃতি 
বিবিধ প্রক্রিয়াজাতকরণ সমতিগুলি, পণা বন্ধক বাপিয়া ৪ স্মতিব ডিবেক্উবদের জামিনে প্রভৃতি, 
বানাবিবভ বে ন্টেট বাস্ক হইতে ণ পাইয়া থাকে। 

৩. গুদামজাতকরণে সহ।যত1$ রুবিস্ণা ক্ক্র্প ব্যবস্থার উন্নণনের আন্ত 
সারাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ব।বসায় কেন্দ্রের রুধিজাত বোর গুদাম নির্ষাণ প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে। 
নেট বাস্ক ইহাব সহিত সপ্পূর্ন সঘোগি গ কবিন্ছে। জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম পরিষদ, 
কেন্্ীর গুদ'ম কশ্পোতেশন ও রাজা গুদম ক-পোহেশনগুলিৰ পরিচালক সমিতিতে স্টেট ব্যাঙ্কের 
প্রতিনিধি গৃহীত হইয়াছে । কেনায় গুদ'ম ক্পোতেশনের পুঁজিতে নেট ব্যাঙ্কের অংশ আছে। 
বিভিন্্ গদ'মেব পরিচালনায় ন্টেট বা'ঙ্ক ন্্ষচাবীদের পবামশ গ্রতণ কা হয়। সধোপরি এই 
নকল €দমে রক্ষিত কৃষজ্জাত দ্রব্যের রসিদেব জামনে স্টেট ব্যাঙ্ক খণ দিবার ব্যবস্থা! 
করিতেছে। 

৪. সমবায় ব্যাঙ্ষের কার্ধাবলীর সহিত সমন্থয়সীধন $ (ট ব্যাঙ্ক উহার নীষ্তি 
এমনভাবে নির্ধাপ কহে (ষন তাহাতে সমবায় ব্াক্কগুলি শক্তিশালী হয়। যেখানেই সমবাষ্ই 
অর্থ সংস্থানকারী প্রতি ্ঠানগুলি দূর্বল, তথায় উহাদের গ্রয়োজনের প্রতি লক্ষা রাখিয়া খণ সরনরাছ 
করিয়া থকে । সাধারণভাবে সমবায় আন্দে লনেও ইহা বর্তমানে শরিক হইয়। গাড়াইয়াছে। 
উতরাং গ্রামীণখণ সম্্রসা্পের ও পুরগঠিনের জাতীয় নীতির মহিত সংগতি রাখি নেট ব্যাট 
এঙ্গে তরে উভরোত গুকপূর্ণ ভূশিকা! পালন করিতেছে 
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। ১, সবকাবেব প্রত্যশভ বে কু'ষণদ'নেব প্রচেষ্টা বিগত শতাক'তে ১৮৮৩ সাল হঠ 
আব্স্ত হইয়াছে ॥ ১৮৮৩ সালে জমি উন্নান খণ আইন ও ১৮৮৪ সালে কৃষিঝণ আইন পাস 

চহ্য। এই দুইটি আইনে গদত্ত খণ তাকাভি খণ (100৬1 [,0719) ন'মে পবিচিত |: 
প্রথম 'আইনটিব দ্ব'ব! দর্ঘমেদ।দী ও দ্বিতীষ আইন্টিব দ্বাবা সুল্পমেয়াদী খণদ নেব ব্য-স্থা হয়। 
বিস্তু দীর্ঘকাল য'বৎ ইহ দেব পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য ও গণের শর্ভগুল কঠোর থাকায় উহাতে 
ক্লষকেব সামন্যই উপক'ব হই ছে । ইহা ছ'ডা এই সকল খণেব অধিক ংশই ধনী কষকগণ 
পায়। দরিদ্র কষকের বিশেষে উপকাব হয না। সুদের চড়। হাবও ইহ দেব উদ্দেশ্ট ব্যর্থ 
করিয়াছে? 

২. ইহা ছাড়া ইদ'নী-ক'লে অন্ুদন ও অন্যন্য খণ হিস'বে কেন্দ্রীয় ও বাভ্যসবকাবগুলি 

কৃষকদের নান প্রক ব অখিক সহাফ়তা দিতেছেন। 
কিন্তু এযাবৎ মে ট গ্রওক্দ স কা'ব'ধণেব পঠিধাণ মে ট কৃষখণেব ৩ শতা"শের অধিক হয় 

নাই। সেজন্য গুম প্কল্পনাক'লে সংকান সাব ভাবত গ্র ম ণথণ সমক্ষা কমিটির সুপাবিশকৃত 
গ্রাম পঞ্চণ পুনঃ ঠনেব পণ্কিল্পন। গ্রহণ ও কষে পথ্ণি* কবিয়াছেন। 

৩. ১৯৫৫ সলে সকব গ্রমধলেব্য'ম্কং ব)"স্থ। গসব এও সমবায় *ণদ'ন ব্যবস্থা 
শক্তিশালী কহিবাব ভন্য (দট ব্যাঙ্ক স্থ'পন ক্ষ ছেন। 

৪. বি ব্যস্কেব অর্ধনে ঢুইটি কৃহিৰণ তহত্লি, কেন্ত্রুয় খছ্া ও রু'ষ দণ্বেব অধনে 
একটি এবং সমবায় ও গুদ মভাওকহ্ণ ব)বস্থ ব ইন্ত লেশগাবএ দুইটি মট প চটি তহবিল স্থাপন 
করিয়াছেন। 

€. কেন্দ্রীন ও বা।ন্বে €দ মূ হর্স? একল্প ও উহ ব কাছে পদ্ণত কবাব ভন্ত কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্য গুদ'ম নির্ণ কলপে স্শেল্জমৃশ গঠন কবাছেন। 

৬. জমিবন্বক" ব্যন্ক3দকে অপিক দ ঘমেয পা ফাদানের ব্যনস্থা কদিতেছেন। 
৭. জঞমবন্ধক" ব। স্ক ও অনন্য মশাল বাঙ্কতলি ফতাতে সেট ৭াঙ্ক হইতে গণ পায় 

সেঙ্জন্ত তাহাদের খণেব গ। বন্টি দতেছেন। 
৮* কৃষি ঞ্ষণের সদ্ব ঘ ভিন্িকে দু 'ব কনিব।ক জন্য কেশ্রী॥ ৮ব ২ শিক্ষ দান সমিতির 

মাধ্যমে সদব য় শিক্ষ দান কাধের সম্পম বণ কালু ছেন। 
৯. র্িজাভ ব্যঙ্থ, শট ণাঙ্ক, দদতি ম বঙ্ক এ ঝণদান সমতগুলির কের স যোগসা'ধন 

করিতেছেন। 

১০, পরিকল্পন! দ্ববা ৬পবো« খণদ'ন ব্যনস্থ র সম্প্রসারণের “চট্ট কবিব্ছেন। 
১১. ১৯৬৪ সনে কষা দর্ঘদে দী বণের হুম্য ভগত সকার কুপুসঃঅর্থসংস্থান 

করপোবেশন স্থাপন করিয়াছেন । 

গ্র।মীণ খণদ।নের কেত্রে সমবায় খণদানসমিতির ভূমিক। 
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১৯৯৪ সাপে গুথম সমবায় আইন প সের পর ভাক্জের ফমবায় অলোরনের গ্রবর্তনকাল 
হইতে এদেশে দমতায় আন্দোকনের ধান কূপই ছিল খণদানমূঃক। সমধায় খণদান সমিতির 
সংখ্য,ই ছিল এখমবধি নধাধিক | কিন্ত সারাভারত গ্রাম পণ হমঞ্চার ধ্বিঃদে একা শ, 
সষবায় খণদান সামহিগুলি বারা এদত পের পরিমাণ কষকগণের গ্বারা গৃহীত খণের ৩ শতাংশ 



]। এমা সারাভীরত গ্রাদশখণ সমীক্ষা কিট ভারতে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ ইইযাচ 
পিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। 

খণদানক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ £ সমবায় খণদান সর্মিতর 
অগ্রগতি ও সফল্যের অভ'বের কারণ বিশ্লেষণে নিমিলিখিত বিষ গুল দেখা! ষায় £ 

১, সমহিগুলিব আথিক সচ্ছল্যের অভাব। উহাদের পুঁজি খুব কম, আমানত 
জমার (011১০১1০) পব্মি,ণও নগণ্য । ২. সমহিগুলি ব্যান্থিং-এব মূলনীতিগুলি অন্ন 
করিয়া চলে না। খণেব সহিত উহ/দেব পুঁজি ও (দনার (1151111 ) সমঞ্তস্ত থাকে না। 
৩. খণদ নেব ব্যাপ বে ভাহার। বিচক্ষণ ভাব পরিচ। দের না। অন্যধেক খণদান, অনুংপাদনশীল 
খণদান গুভূতিব দৃষ্টান্ত কম নহে। ৪. সমমতিগুলি নিজেলা! অল্প .ম্ দে খণ ও আয়ানত জম! 
পায় কিন্ত অধিক'ংশ সময়েই প্রদন্ত খণ ঠিকমত আদায় কহ্তে সঙ্গম হয়না। উহাতে 
ক্ষত গদত্ত খণেব অর্ধকাংশ দীর্ঘমেধ দ'খণে পব্ণিত হয়। ইহাতে সমিতিব আথিক 
সামর্থ্য ক্ষুপর হয়। ৫. সঞ্মঠিগুলি চডা হাবে সুদ অদয় কবে। সধারণত ইহার হবু 
শতকর! ১২ হইতে ২৪ টাকার মধ্যে। ইহাতে ঘাহাব। খণ লয় ভাহদেব যেমন বিশেষ 

উপকাৰ হয় না, তেমনি কণের পবিঘ ৭9 অল্প হয। ৬. জমিগুলি গ্রম্য সঞ্চয় অ.কর্যণ 
করিতে ব্যর্থ হইয়াছে । উহব| গ্রমধলেব সঞ্চ কবদেব অকুষ্ঠ করতে পাছিলে, উহাদের 
আম'নত জম ব পবিমণ বুগ্ধি পাইত। ইহতে সমতিগু লব এক্তি বাডিত। ৭. অধধকাং 
সমিতিরই পাওনা টক। অনদায়ী রহিয়। যায়। ফলে এই ক্ষতিব পরিমাণ ঝহন করিতে 
না পাবিয়। অল্লক পেব দধ্যে উহাবা উঠি যায়। ৮. এতদিন যাধৎ সমব,য় ক্ণদানকরব 
কুষিন অন্যন্য সমন হইতে বিচ্ছিন্ন বিষ বলিয়। সবক ব মনে কহ্তেন। ফলে, সমবায় 
খণদানক ঘের উন্ন নেব অ।ংধক ও বি জন ।চই। সফল হয় নাই। 

বস্তু তপক্ষে, সমব য় সম্পর্কে ধাবণ র ক্রুটিৰ জগ্ভই অতীতে সমবায় অন্দোলন মৃনত ব্যর্থ 
হইয় হে । এ ব্যর্যত। সমবায় পদ্ধতির জন্য ₹হে। উপযুক্ত ব্য-স্থাসমৃহ গ্রহণ কালে ইহা! 
ভ,রতেব কৃষকগণে 1 সব গ্গ ৭ উঈয়ন সাধনে সঙ্গম__একথ। উপলদ্ধি কবিষ,ই, সাবাভারত গ্রমীণ- 
খণ সমীক্ষা কমটি ইহকে ঞণকঠামেব ভিত্তক্পে হ্যবহাবেব জন্য স্থপারিশ কয় ছেন। 
বর্তমানে এই অ স্থাব উন্নতি ঘটিঞ্হে। ১৯৬৩ স'লেব ডিদেম্বব মসে সমবয় ব্যা্গগুল 
কর্তৃক গুদত্ত মেট থণের পব্মাণ খিল ২৭০৪ কেটি ট/ক।। ইংার তিন-১তুর্থ।শই কক।ষর 
জন্য গুদত্ত হইফাহিল। 

দীঘমেয়াদী কৃষিখণ 
2,009 2151501 20150001-1 0745 0৮570 

প্রয়োজনীয়তা £ কষকাধে হুল্প ও মঝারিমেদদী খণেব ন্যাষ দতমেহাদী গণ 
অপরিহ.ধ। ইহা ছাড়া কু'ষজমির স্থয়ী উল্জাংবিান, বৃহৎ সেচক'ষ পরিচালন 
পতিতজ.ম উচ্ছাব, পুঠাতন খণ পরিশোধ, জমি ক্রয় প্রভৃতি কখ সম্পাদন কঠিন। ভে 
গুল্পমেয়াদী কৃষিধণে4 সমশ্তাই অতি তত্র । দৎমেধদী থণের তে? কথাই নাই। 

জমিদারী গুথার উচ্ছেদ ও মহাওনী আইনসমূছ্ের কঠোরতার দরুন গ্রামথলে দম্যাী 
খণ সংওতের পুতাতন বেসরকারী উৎসগ৭ লুপ্ত হইডেছে। এমতাবস্থয় কষিকাধের 
্কায়ী উল্গলে দীঘমেদাদী খণ সরবচাহের অন্ঞ্নৃত্ল উত্ন হাতি ও উহার অজ্তুায! 



রঃ “তর অধনাতক ওর হের 

রঃ প্রতিষ্ঠান: পশ্চিমে বিভিন্তর দেপে কৃযিডত দীখযেছাধ। কধপন:পেস আন্ত অব কু. সে 
জাতীয় প্রতি সাহাযা গ্রণ কথা হই্লাহিল, তাহা হইল জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক। ডেনমর্ক 
নযওতে, সুইডেন, জার্যানীতে ইহা বিস্তার লাভ কতে। 
- ভারতে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক £ ভারমের কৃষি কমিশন (১৯২৬) ও কেন্্ীয় ব্যান্কিং 
তদন্ত কমিটি (১৯২৯) ভরতে সমবায় ভিত্তিতে জ্িবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থপন ও প্রসবের জন্তু 
হপারিশ করেন। 

ভরতের জমিবন্ধকী ব্াঙ্ষগুপিত্ বৈশিষ্ট এই যে, উহ্বারা--১, সমবায় ভিন্ততে গঠিত। 
২. আক'রে বড় ন়ে। ৩. সাধারপ চ টিটি উদ্দেশে খণ দর-_কুষকো জমি ও গৃহসম্পত্তি 
দায় মোচন, জমির উন্নতিসধন, পুযাতন খপ পরিশোধ ও জমি ক্রয়। ৪. সংধারপত বন্ধকী 
সম্পতা যূলোর অধেকৈর বেশি ঝণ দের না। ৫. সাধারণত ২* বংসত্বের অধিক মেদাদে 
কণ দেনা । ৩. খণগ্রহণকালীর পরিশোধ ক্ষমতা ও ণো উদ্দেশ্য অনুবায়ী সের পরিমাণ 
ও মেত্রাদ স্থা কবে। ৭. প্রথম অবস্থার সবকার হইতে আধিক সাহাষ্য পায় এবং স্টা।ম্প 
ডিউটি, হেজিস্টরে পন ফি প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ হ্থবিধা ভোগ কতে। 

ভারতে জমিবদ্ধকী ব্যাঙ্ক প্রসত্রের ইতিহাসকে চারিভগে ভাগ করা! যায় £ 
১. প্রথন যুগ (১৯১০-২৯ সঃল): এই যুগে পরীক্ষ.মূলকভ বে বিভিন্ন প্রদেশে সমবাহ 

ভিত্তিতে জমিবন্বকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে থকে। 
২. দ্বিতীয় যুগ (১৯৩,-৩৯ সাল): এই যুগে জমিবন্ধকী বাস্কগুলি অত্ন্ত পণীক্ষা ও 

সংকটে সন্তুখীন হয়। ১৯৩৯ সংলে র্ ভাতে ২২৬টি জ্মিবন্ধকী বাস্ক ছিল। 
৩. তৃ হীয় যুগ (১৯০-৫* নাল) ; যুক্ধ ও যু্ধ-প্বর্ভী এই যুগে জিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি 

অপেক্ষাকৃত স্থিউলাভ কতে। ০ সংখা। বুদ্ধি পাই] ২৮৪-তে পরিপদ হয়। 
৪. চতুর্থ যগ (১৯৫১- )£ প্িকল্পনার যুগ । এই অঘয়ে ই-দের সুপরিকল্পিত 

'অগ্রগত দেখ। ঘাইন্হে। ১৯৫৮ সলের জুন নাস পবস্থ ভারতে প্রাথবিক জখিবন্ধকী বাস্ছের 
সংখ। দাড়ায় ৩০৬ । বিভিন্ন রা কেন্দ্রীয় জম্বন্ধকী বাক্কের সংখ্যা হয় ১৫। উহাদের সদশ্ু 
সংখা! হয় ১১৫০,৯৪৪ | 

ইদ।নীংকালে অগ্রহতি £ ১৯৫১-৫২ সলহ হইতে ১৯৬০-৬ সালে বেক্ত্য় জমিবদ্ধকী 

ব্্যাঙ্কগুলির সংখ্য। ৬ হইতে বাড়িছা :৮-তে পরিণত হয়। ১৯৬০-৬১ সলে প্রাথমিক জমি 
স্পন্ধকী ব্যক্কো সংখ্য। হিল ৪৩৩। ১৯৫১-৫২ হইন্ে ১৯৬০-৬১ সলে কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী 
ব্যস্কগুলতর পুজি পত্রিম'ণ 9৪ লক্ষ ট,.ক! হইতে বাড়িয়া ৪ কোটি ৩৩ টাকায় পরিপহ হয়। 
এ সমতে চল্ মূলধন ১৯ ১৭ কেটি হইতে বাডির। ৪৭৬ কোটি টাক! হয়। প্রাথমিক 
জমিব কী বাচ্কগুলিঃ চল্তি মূলধন ই সময়ে ৭'৬ কোটি হইতে ২৬৯৯ কেটি টাকায় পরিণভ 
বু) ১৯৬০-৬১ স'লে কেন্ত্রীত্ জনন ন্বকী বাক্কগুল ও প্রাথমিক জমবদ্ধকী বাক্কগুপি 
'বধাজমে ১১৬২ কেটি ট.কা ও ৭ ১৭ কেটি টক! ঞণ দিরাছে। সামগ্রিক অবঙ্থ। থিনে 
এই জি সম্ে ধরনক মনে হইতে পানে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অকিঞিংকর। 

: লাশ্প্রতিককলে রিজা্ ব্যান্ত নানাভবে ইহাদের সম্প্রলারপের ও পুজি বৃদ্ধির চেষ্টা 
কঠিতেহে। প্রনন পঠিকললনাক লে কেন্দ্রীঘ সরকার ও রিজঞার্ড ব্যাঙ্ক প্রস্তাব কগেন থে, একটি 
এবিশের শর্তে ভাঁয়ারা বুক ভ:বে কেতীয় অঁমিবন্ধকী ব্যান্চগুলি। খণপত্রের ৪* শতাংশ অখহা 



ছাড়, সারা ভরত গ্রমণঞণ সমঈ'ক্ষা কটি ই উর ১৯৫৭-৫৮ সঙ গ্রাম্য 
হা সংগ্রহের ভন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বেন্দ্রীয় জমিবদ্ধকী ব্য্ক ছারা “গ্রমীণ খণপত্রৎ (0121 
[001১0110178 ) বাজারে বি কয়ের পশ্কিল্পন। ববেন। এইগুলির (মদ ৬৭ বংসরের। কসফ 
বিক্রম্নের সময় এইগুলল গ্রামাঞ্চলে বিক্লয় কতা হইবে । জাতীয় কুষিণ ( দীর্ঘমেয়,দী ) তহলিৰ 
হইতে টাকা লইয়া রিজাঙভ বান্কধ এই জাতীয় খণপত্রেব ২ অংশ কিনিতে বাঙ্জী হয়। 
বর্জমনে বিভন্জ রাজো এই ওুকার "গ্রামীণ খণণত্র' সাফল্যের সহিত কেন্দ্রযয় জধিবদ্ধকী 
ব্য.হ্গু ল বি&য় হ্বার। অর্থসংগ্রহ কহিডেছে। 

£ সাম্প্রতিকক,লে জমিব্ধকী ব্যাঙ্কের উন্নতি দেখ! গেলেও ইহাদের কয়েকটি তরি 
দেখা যাইন্ছে। 

১. ভ.ংতের সবত্র ইহারা সমভাবে উন্নতিলাভ করিতেছে না। ২. পরিচালকগণের 
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব ০ ৩. ইহাদের আয় কম, ব্যয় বেশি। ৪. খণ 
মঞ্জুর কহে বড় বেশি দেরি হয়। পের শর্ভওও কঠোর। ৫. নৃতন খণের অধিকাংশই 
পুর্রাহন খণ শোবে ব্যয় কর। হয়। ৬. কৃষকের আযন্গমহার সহিত স.মভস্য রাখিয়। পণ 
আবদ'য়ের কি. স্থির কর হয় না। তাহাতে কষকের অন্ুবিধা। হয়) ৭, কেহিগুপি 
নির্ধারিত সময়ে সকল ক্ষেত্রে অদায় করা হয় না। ৮. অন্যান্য কূষ সমবায় সমতিগু'নর 
ঘহিত ইহাদের সযেগ অতি অল্প। 

এই ক্রচিও ল দঃ হইলে ভরতে দীর্ঘমেয়াদী ক'বখণ ব্যবস্থ,র অ,রও উন্নতি ঘটিবে। 

কৃষি পুরঃঅর্থসংস্থ'ন করপোয়েণন 
8080০017088 ৪580০5০0898 7101 

গুয়োজনীয়তা (186 ০৫5০) $ ১৯৬৩ স'লের ১লা জুল/ই কষ পু-ঃঅর্থসংস্থান 
ক-সে রে“পের প্রাত্ষ্ট র দ্ববা"শিল্লের পুঃজ্থসংগ্থ ন করপোবে*পের মতই কু'যক ধের অর্থ 
সংস্থগ ব)বন্থায় একটি গরু হপূর্ণ গ্রতিষ্ঠানগত লংষে ছন ঘটিফ,ছে। কাষর উদ্ন নেব একম অ উদ্দেশ 
লইয়া গঠিত এই প্রাতষ্ঠ "টি স্থাপনের ফলে কাঁষ খণদান ব্যবস্থার একটি প্রন গুটি অপসারিত 
হইল। ক হারও কাহারও মতে চা, কাঁফ ও রবর ব গিচ'গুল মহ ভবের কষন্দেতে বঙমানে 

সল্প, মাঝ।রি ও ও দ ঘমেয়ারদা খণ বা্দ বরে প্রায় ১,৬০০-১১৪০* কটি ট.কা গছোজন। 
এই ওয়োজন (মিট ।ইবার জন্য ভাবতের ট,ক।ব বাজারের সহিত কৃষেক বের স্থায়'স:যোগ স্থাপনে 
শুন্য একটি উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠমদ্রে গুণেজন ছিল। কীষ পু অথসংস্থান গুতিষ্ট দের যত উয়ন 
ব্যক্করপে কজ কৃিতে সঙ্গম একটি গ্বামতশাসিত বিধবন্ধ ক.গোরেশন ওতিষ্ঠার ছা! 
সে ওশেজন স.ধিত হইয়াছে। 

ইহ গত কছ়েক বংসরের অভজ্ঞত] এবং কৃষেগত সমবয় খপের সমস্ত বিব্দ কয়িধর 
ভগ্য ১৪৬* সলেন্যুক সমব,য় খণ কমিটির হৃপ.বরিশের ফল। কমিটি দেখতে পইয়ছেন 
যে,কুষ খপের পরিম ৭ বিখ্যেরপে বৃদ্ধ পাইয়া থাকলেও ছেঁটখ টো চ'ষ'র। এবং বিশ্বে 

রতি কুষকে॥। ইহা হইতে লমদ্ত উপকার পাইয়ছে। কমিটি অ.়ও মনে করেন ফেক 
উল্লানের ভগ্ক ম.ফ।রি ও দর্থমেয়দী খণের 'ঘফেগন বঙষনে বাহ্ছাহে তাহ! যখ্ই 
কমিটির মতে আমর উ্গয়দের কাধজদের এবং কার উন্নতির অস্ত রুষ খপের পরিমাণ গতি 



হহবে। এবং এজনাও রিজা ব্যাঙ কীর্মমেধাতা কাহধণডার ররান্যানা 
ব্যাঞ্চ'ও স্টেট ব্যাস্ককে জমিবন্ধকী ব্যাস্কগুলির খনণজে আরও বেশি পরিমাণে 'লমী ধরিস্োধা 
ছাড়াও এভন্ত আবও কিছু কবা ওয়োজন। 

ভক্তের বিজর্ভ বন্ধক কৃষি ণেব উন্ননেব জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়'ছে। 
কিন্ত উহার পক্ষে কৃষি উন্নয়ন ব্য স্করূপে কাজ কবা সম্ভব নহে । প্রয়োজনীয় কষ খণেব পবিমাথ 
অথব! উত্'ব মেয়াদ অনন্ত বেশি এবং বাজ্য সমবাধ ব্যাঙ্ক বা জমিবন্ধকী ব্য'্কগুপি কৃষির 
উন্নয়নমূলক কর্স্থচীব জন্য গ্রযোজনীষ ঞণ সবওরাহে অক্ষম । এজন্য এইরূপ একটি স্বনস্ত্র কৃষি 
খণ সংস্থ ব প্রযোজন তীব্র হইযা উঠিযাছিল। কৃষি পুনঃঅর্থসংস্থ ন কপোবেশন প্রতিষ্ঠার দ্বারা 
এই প্রয়োজন সাবিত হইবে । 

গঠন (01811755005) 2 কৃষি পুবমর্থসস্থান কবপোবেশন একটি স্বরংচালিত 
সংস্থা (8015011010107১ 1১00) কপে প্র্ষ্ঠিত হইয়ছ্ে। বোগ্।ইনে ইহাব প্রধান কাধালম্ 
অবস্থিত। বিজার্ড ব্যক্কের অনুমতি লইরা ইহা ভ,বতেব অন্যন্য স্থ'নে কাধালয় স্থ'পন করিতে 
পাবে। 

নয় জন ডিতেক্টাব ল্ইয়। গঠিত একটি ডিবেক্টত্র বেডের উপব ইহাব পবিচালনভার ন্যস্ত 
হইয়াছে । ইহদের মধ্যে একছ্ন চবাবম্যান, একজন ম্য নেউজং ভিবেক্টব, তিনদ্রন কেন্দ্রীয় 
সবকব্রের মনোনীত ও এক ্ন বিজ্্ত বাক্কেবর মযোনী ত সধাবণ ডিনেক্ট এবং বাকি তিন 
জন ডিবেক্টবে্ একজন বজ্র সমবাঘ বাগ্গুনি দ্বলা, একজন কেন্দ্র য জঞ্জপন্ধকা ব্যাঙ্কগুলি 
ভ্বাব এব একজন জবনবুমা করপোরেশন, তপশ'ল বাঙ্ক ও মন্যণ্য শেহাব হোল্ডারগণ 

হাবা নিরব চিত হইবে। ইহার কে পুজা অর্বংশ বির বশঙ্গ দিবে। বিজবাঙ্কের 
একছন ডেপুটি গভি ইহার সভা হইবেন এবং উ বঙা নেজি, ডিবেইব ও একজন সাব 
ডিবেইুন বি ভ ব্যন্ক কতক মনোনত হইবেন । হাহা ছ'ড়া, কণপে বেশন রিজার্ভ বাক্কের 

ঘ্ঠ ঘফগত্গেকল কপবেন। 

কেন্দ্রীয় স্কাবও ইহ উল্লেখণে গ্য আহশ গ্রহণ কবিবেনন। তহরা িদ্রন ডিবেরীর 
মনোনীত কতিবেন এব, শেয়'র পভ ও উচ্ঠার উপর তির্ধবি* হবে দভাখ হদন সম্পর্কে 
গ্যবন্টি দিবেন। কম্পেবেশন কন [ঢবেক।র বিদ্্ কবলে 'কশ্ায় সবক উহারও 
গ/'রন্টি দিবেন। করপোবেশ্নেল ঠিস ব পত্র ও 'বিবরণ'দি সকার ও রি ভ বাঙ্কের নিকট 
দাখিল কবিনে তবে | (কন্ত্র রঃপবাৰ ইচ্ছ। কবলে ম ৬টর (জেনারেলকে দিয়া ইহার হিস।ৰ- 
পত্র পরক্ষা করাইত পণনিবেন। 

তপশালনুক্ত বা স্ক7, বন ব মা কল্পে'বেশন এবং বমা ও নভেপ্টমেণ্ট কেম্প নিগুলি 
এই করপেরেক্নের শে « কিতিতে পণ বে । ইার| সকলে মিশিয়। একজন ডিরেইর নিধাচন 
করিতে পাক্বে। ইহা ছাডা, রা সমবায় ব্যাঙ্গগুপ এবং কেন্দ্র য় জণ্ম-বদ্দক ব্যাক্চগুলিও 
এই করপে'রেশনের শেয়ার ক নতে পাবে এব, মে ট দুইজন ডিরেক্টর নির্ব চন করিতে পরে। 

পুজি ও সন্দন (0811051 2100 76901217065) 2 ১, পুজি ৫ প্রতিটি ১*,১* টকার 
২৫,০৯১ পূর্ণ অদাগ'ক দমৃদ্দোর পেয়ার দ্বর| গঠিত ২৫ কে টি টাক। অনুযোদিত পুঁজি পইয়] 
এই করপোরেশন স্থাপিত হইয়ছে। ইহার আদায়ীকু₹ পুক্জির পরিমাণ ৫ কেটি টাক। অর্থ,ৎ 
বঠমনে মেট ৫০** শেয়ার বিলি হইয়াছে । ইহার মধ্যে রিজ ত ব্য গ্থকে ২৫*০* শেয়ার, 
রাজ্য সমব,য় ও বেস্ত্রীয় অম্বদ্ধকী বাজিগুলিকে ১৫০* শেয়ার এবং জীবন বীম। করপোরেশন, 



স্নান খ।ও হননমেণ কোম্পানধাগকে ১০১৭ শেয়ার দেও হহয়াছে। 
নং শেয়ার বিক্কয় না হয় তবে তাহাও বম নে রিজ ভঁ বাাঙ্ক কিনিয়। রাখিবে 

খঁ পরে সুবিধামত, উপযুক্ধ কোন প্রত্ষ্ঠনের নিকট বিক্রয় করিয়া দিবে। কোন একক 
প্রতিষ্ঠানিই উহ! যে শরেণ বু শরাব হৌল্ডাব, সে শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট ণেয়বের দশ শতাংশের 
বেশি শেয়ার কিনিতে পাবিবে না। 

২. খগঃ কেন্দ্রীয় সবকার কল্পে'বেশনকে আরও প' চকে টি টাকা বিনাস্থদে দীর্ঘমেয়াদী 
খণন্বরূপ দিবেন। উহা! ১৫ বংসব পৰ ১৫টি বাৎসদ্বক কিন্তিনে শেধ কবিতে হইবে । 
ইহা ছাড়া, প্রযে জন হইলে কবপে'বেশন বণ ও ডিবেক্জাব িক্র্ন কবিহা, বিভ্বার্ভ ব্যঙ্ক হইতে 
১৮ ম'সেব মেয়াদে খণ লইথা, কেন্দ্রীঘ সবক ব অথব| -াহাদের অন্রমে দিত কোন কতৃপক্ষের 
নিকট হইতে খণ লইয়। এব, সবকাব, অথব। স্বায়ত্তশাসিত কতৃপক্ষ অথব। কেন্দ্রীয় জণ্বন্ধকী 
ব্যাঙ্ক এবং বজ্য সম 1 ব্যস্ক 'অখব। তপশালতুন্ত ব্যাঙ্ক হইতে কমপক্ষে এক বংসরেব মেচাদী 
আমানত গ্রহণ কবিয়! অর্থের সংস্থান কবিতে পাবে। এইবপ খণেষ মোট পরিমাণ, শেক্ার 
পুঁজি ও রিজীর্ড বিলের সমষ্টিব ২০ গুণেৰ অধিক হইতে পাবিবে না। বিজার্ড ব্য স্ক যাহাতে 
কনপোবেশনকে অনধিক ১৮ ম'সেব জন্য খণ দিতে পবে সেজন্য ব্জি ও ব্যাঙ্ক অণ্ইনে গয়োজনীয় 
সংশোধন করা হইয়হে। বিজার্ড বাস্ক উহণ্ব শ্য'বের উপব গ্াপ্তণ্য লভ্য :শ ১৫ বংসবের 
জন্য বিনাহদে এই কন্পোবেশনেব নিকট জম। বাঞ্বে। 

ইহা ছাডা, (কন্দ'য় সরক বেব সম্মণ্* পইা ভার-স্থ অথপা অন্যত্র অবস্থন কোন ব্াস্ক 
বা! অর্থপংস্থানক বা প্রা নেব নিকট হইতে কন্পে'বেশন নিষিষট উদ্দেঙ্কে। উপযুক্ত প্রতি্ঠনকে 
ভ'রতীয় মু য় খণ দেওয়ার ভন্য ধিদেশী মূদ্য খণ লইতে প'বে। এই ব্যংস্থব ফলে 
কবপে'বেশনেব মধ্য দিযা রূ'ষব উন্নগন ৭ জণ্মব উন্নউব জন্য বৈদেশিক খণ আনয়ন কা 
সম্ভব হইবে। 

উদ্দেশ্া (01৮০5): এই প্র ষ্ঠ নটি বাস কষিৰণদ'নেব প্রশ্ঠিন নহে। 
কবপে'বেশনেখ প্রধান উদ্দেশ্য ক্ষক যেন জন্য গুদে হরনীম মঝাবি ও দীর্ঘমোোরী খণের 
পরিমাণ বুদ্ধি কবা। কৃষিব উন্ননেব বিনষ্ট কন্ছ১ গুলিব জন্য সমব্য এবং অন্াস্ত 
খপদানক গীঁ প্রণ্ষ্ঠ নগ্ড প যাহাতে দ ্মেহাদ' খণ দিতে পাবে, সে উদ্দেশ্যে উহাদের অর্থস-স্থন 
বুদ্ধ কবাই এই কন্পোবেশনেব লক্ষ্য। বান কুষিধণদ নকবা প্রশ্ষ্ঠ'নগুল যে সকল 
কুষিপ্রকল্পে ঝণদ'নে সাধারণ *; অসমর্থ, উহদেব ভন্যই বক্পেবেশন সাহায্য গুদান কবিবে। 
পশুপাণন, গোপালন, মংস্তচ ষ, ইাসমূতগী পালন ও পণ্ড প্রজনন প্রভৃতি কাধের উন্নয়ন 
কবপোবেশনেব ক ।বলীব অন্তর্গত। 

কার্য (চ৩0৫009 ) £ গ্রথমন্, ইহা কৃষিকর্ষে পুনঃঅর্থপংস্থনকাবক প্রশিষ্ঠান হিস'বে 
কাধ করবে। অর্থও কৃষিঝণদান কথে নিযুক্ত প্রত নগুল উহাবা রুষকগাকে যে খণ 
দিয়াছে তাহা পূরণ কবিবাৰ জন্য (01070 0০) কৃষিব উদ্ধয়ন কে উহাদের দীর্ঘমেয়াদী খণ 
দিবে। দ্বিশীয়* উহাবা কষকদিগকে প্রদত্ত খণেহ পুনঃস স্থনেব (101000172) উদ্দেন্ট 
ছাড়াও, এই কবপোবেশন ক্লধিণ প্রদানকাবী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠ'নগুলিকে অর্থাৎ কেন্্র় জমি 
যদ্ধকী ব্যান্ছদমূঃ, রাজা সমবায় বাস্কগুণ এবং সদস্ত তপশীলভূক্ত ব্য স্বগুলি ও রিজার্ভ বাস্ক 
ফতৃ'ক অনুমোদিত সমবায় সম্মিবিগুপ্ীকে অনধিক ২৫ বংসবের জন্ত দীর্ঘমেয়াদী খণ দিবে । 
থে কোন একটি লেনদেনের ক্ষেত্রে ক়পোরেশন ৫* লক্ষ াক। পরধস্ত খণ দিতে পায়ে। 



খাত আবি ২৫ ০ ডিবেধার জিনিকে গা ট। তবে ক বে 
প্লন্ঠক গযার/টিযুক্ত হওয়া চাই। 

সম'লে,চন। (011001927 ) £ টাকার ও পুঁজির বাজ'বের সহিত কৃষিক'খের যে'গা 
যোগ স্থাপনকাবী হিস বে কৃষি পুবঃঅর্থস-স্থান কশপোবেশন একটি অতান্ত গুরু হপূর্ণ ভূমিক 
পালন কহিবে এবং কৃষ্ণ ক.'ঠ মেকে নবন্ধপ দান কতিতে সমর্থ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত এসম্পর্কে কয়েকটি সমলে চন। অহে। 

প্রথমত, ইহার অন্যতম সদশ্ত ভাবতেব জ'বনব'ম। ক্পোবেশন একটি বিপুল অর্থ সম্পদশালী 
প্রতিষ্ঠ নু হইলেও, ইহ! কংপে'দেশনেব মাত্র ১০টি শেয়াব কিনিয়া ১৭ জক্ষ ট।কামত্র ক্পো- 
রেশনের পুঁঞ্জি ভাগুবে দন করিবে। জঙ্গতর তুলনায় জীবনবীমা! করপোরেশনের অব্দান 
এক্ষেজে অত্যন্ত অল্প হইয় হে। 

দ্বিতীয়ত, ব পি'জ্যক ব) স্বগুপ্কে ক'ষধণ সংগঠনের মধ্যে আনিয়া একটি দীর্ঘদিনের গুয়োজন 
পৃবপ কতা হইয়'ছে। কিন্ত তপশীল বহভূতি ব্য স্কুলকে কেন বদ দেওয়া হইয়ছে তাহার 
যুক্তি বধগমা নহে । গ্ররুতপক্ষে বর্ম নে তপশীলহুক্ত ব্যস্কগুল অপেক্ষা তপশীল বহিভ্'ত 
ব্য'্কগুলি অধিক পরিম'ণে কৃষিৰণ দিয়! থকে! উহাদেরও এই পবিকল্পনায় গ্রহণ করা 

তৃতীয়ত, স্টেট বান্কও বর্তমানে যথেষ্ট পহিম ণে কৃষিঝণ দান কষে অংশ গ্রহণ কবিতেছে। 
অথচ, যদিও ইহা অন্থয হ্য তপশীলঙভুক্ত ব্যস্কের ন্যার় কস্পোদেশনেৰ শেয়ার খরিদ ক্তে 
প'বে, তথাপি কে ও ইহাব অপ গ্রহণেন কথ। স্পষ্টভাবে বল। হয় নাই। ম্পঞষ্টতঃই, স্টেট 
ব্/ক্ককে এই পহিকঈন ব অন্তহক্ত কহ। উচিতহিল। « 

চতুর্থ, কষ বর্ডম'নে বাডাসংকাব্ব এক্ডয়াবহুক্ত বিষয় । স্বতর'ং বাজ্যসরকারগুল যদ 
অগ্রণী হইয়। স্থানীয় রূষ ইন্নয়ণকরে কর্মহথচা প্রণয়ন শা কবেন, তবে উপযুক্ত হন্রয়ন কধনুচার 
ভাবে কুষি পু্অর্থস-স্থ নেব কখএম ও ইদ্দেন্ত সম্পূর্ণ সযত্য ভে হন হইবে লা। 



 ক্কাষিপণা বিজয় সংগম 
01277157107 07 4 2716%//121 1101/2/8 

সমন্যা 
পুলি 2008] 

ভারতের কুষিপণ্য বিক্রুয়ের প্রথম সমন্তা উপযুক্ত বিক্রয় সংগঠনে অভাব । দ্বিতীয় 
এই যে, কৃষকেরা প্রধানত নিজ ভোগের জন্য কৃষ্বিকার্ধ করে বলিয়৷ বাজারে বিক্রয়যোগ্য ফসলের 
পরিমাণ অল্ল। তৃতীয় সমশ্তা কৃষিপপ্যের মূল্যের। সকল প্রকার পণ্যমূল্যের মধ্যে ইহার 
ওঠানাম! সর্বাপেক্ষা অধিক | ইহাতে কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

কৃষিপপোর উপযুক্ত বিক্রয় সংগঠনের অভাব ভারতের কৃষি অর্থনীতির অন্কতষ গুরুতর সমন্তা | ভূমি কর্ষণ গ 
বীজ বপন দ্বারা কৃষক বে পরিশ্রম শুরু করে, বাজারে কলল বিক্রয়ের দ্বার তাহা পরিণতি লাভ করে। 
সুতরাং তাহার নিকট ফল উৎপাদনের মত কল বিক্রয় কার্যও সমগুরুত্বসম্পন্্ন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতীয় 
কৃষকের কলল যেমন অনিশ্চিত, তেমনি & ফসল বিক্রয় দ্বার] তাহার আপিক আয়েরও কোন নিশ্রতা নাই 
এদেশের কৃষকেরা. উপযুক্ত স্থানে উপবৃক্ত ব্যক্তির নিকট উপবুত্তং দরে ফসল বিক্রয়ে অসমর্ব। ফলে ফমলের 
বি্রয়গন্জ অর্থ হইতে নাধা আর লাভে তাহারা বক্িত। বৃঁৎকের শবল্পতর আন্নের ইহ! অন্ত কারণ। 

উপযুক্ত বিঞ্রয়্ সংগঠনের প্রয্মোজনীয্মতা ৪ কৃ্ষর উত্লয়নের যে-কোন সুষ্ঠু ও মামগ্রিক 
পরিক্নার শুধু কৃষিগত প্রবুক্তিবিদ্তার উপ্তি* কৃষিকার্ধের লংগঠনের উন্নয়ন ও কৃবি্পের সংস্থানই বথেই্ট নহে। 
ইহাদের দহিত কৃষিপণ্য বিত্রয় সংগঠনের উন্নতি সাধত না হইলে, এ সকল বাবস্থার দ্বারা বধিত উৎপাদনের 
ফললাও হইতে কৃষক বঞ্চিত হইবে । হুভমাং কৃষিপণোর উপবুত্ত, বিক্রয় সংগঠন, যে কোন হু কৃষ উররন 
পঠ্িকল্পনার জপরিহার্য অঙ্গ বলিয়! বিবেচিত হয়। ইহাতে কৃষকের উদ্যোগ, আয় ও বাজারে কৃহিগাপোন্ 
যোগান বাড়িবে। 

ভারতের ক্কষিপণ্য বিক্রয়ের বিভিন্ন প্রকার বাজার 
011715077৮০ 07 40777007774, ১14৮৫ 5 হত 0714 

ভারতের কৃধিপণোর বাজা+গুলিকে নিপ্োক্ত পাচশ্রেণীতে বিভ্ত্ত করা যায়। 

১. প্রাথমিক বাজার (৮::০০৬৫ত 24508555) £ ভারতের গ্রামে আমে সপ্তাহে একবার ব। ছুইযার 
করিয়া যে 'ছাট' বসে উহাই কৃবিপণে র প্রাথমিক বাজার। সারাভারতে আনুমানিক ২২,** এরূপ হাট 
ঝহিয়াছে। এই বাঞ্জারে পাইকাগী ও খুচরা উভয় প্রকাঃ বেচাকেন! ঘটে। 
২. আশধ্যমিক বাস্িতীয় পর্ধাক্ের বাজার 3০০০০৫৬৫৮2৬) 2 এইগুলি কৃষিপণপোর হৃহৎ 
পাইকারী দৈনন্দিন বাজার । ইহার! সাধারণত 'মণ্ডী' নামে পর'চত। এই নকল বাকারে গুবাদজাতকরণ 

ব্যবস্থ!, আধুনিক ব্যাঞ্চিং ও বীমা বাবস্থা রহিয়াছে । মীরাট, হাপুর, গাজীয়াবাঘ, হাখরাস ধূর্জা, বঅযৃতনর, 
আগ্রা! প্রভৃতি স্থানের মণীগুলি বখেই উন্নত বলিয়া! অভ্তান্ত দেশের কৃবিজাত ফসলের আধুনিক পাইকামাী 
যাঞ্জারের ( ০০০০৩ 53:০7১20895 ) সহিত তুকনীর়। ভারতে প্রান ১,৭৯০ মণ্ডী দ্বাছে। 

৩. মেজ (22) $ বিভিগ্ন ধ্মীর উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের স্যর 
ঘাংসরিক মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিডেছে। এইরপ মেলার সংখা! ১৭,**০-এরগ যেশি। ইছাছের মো 
গতবার! ৪* ভাগ দেলাজ কৃষিপণ্য বিজ্রয় হয় । দেলাগুলি সাহারণত লীত ও বসন্ত কালে আনুষ্িত হয় । 
৪. প্রাভীয় হাজার (1০০৯০১৪৮৯০৬) ১ দেশের বি রতাদিংকজে, আফাবরীণ কৃপায় 

মংজধ ঝুরি! হাদি জগ এবং আধাদিকেছে সংগৃহীত ঘ] আধটানিবৃত কৃষিপণ্য দেশে 



১547 

তখসহ আধুনিক বীমা ও ব্যাত্বিং ব্যবস্থার সকল হুবিধা খাকে। ইহা ছাড়া, এসখঠ রর 
অনুমারে বিধিবদ্ধ সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হর়। ভারতে এরপ বাজারের লংখা জবিক ?ঃ 
এই জাতীয় বাজারই কৃষিপণ্যের মংগঠিত বাজার (:০050০ 118:096 ০: তি 

17স01১58৩8 ) নামে পরিচিত । 

৫. খুঁচর। বাজার (8৮) 14০৫8) £ দেশের সর্বত্র বড় বড় গ্রামে, নগরে ও শহরে, দৈদন্দিন 

বাজারে বিবিধ কৃষিপণ্য, শাকসবঞ্জি, মাছ, তরকারি বিত্রয় হয় এবং ঘেখান হইতে তোগকারিগণ তাহাদের 

প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী অল্প অল্প পরিমাণে খরিদ করে, তাহাই খুচরা বাজার । 

অর্থনীতিক উন্নয়নে বিক্রয়যোগ্য উদ্বত্তের গুরুত্ব 
[07105 0 88138578815 90705 নি চ00078410০ ০8০৮ 

সকল িকাশমান দেশেই অর্থনীতিক উন্নয়নে কৃষিব বিক্রয়ঘোগ্য উত্তরের গুরুত্ব রহিয়াছে। 

রৃষিপ্রধান ন্বল্লোন্নত দেশগুলিব কৃষিজাত বিক্রযোগ্য উদ্ত্ত বণ্তানি কবিয়া তঙ্থারা পুজিদব্য 
আমদানি দ্বাবা দেশে পুভ্িগঠনেব প্রক্রিয়া ত্ববান্ধিত কব! সম্ভব। এবং এসকল দেশে 
যেহেতু রুষি হইতেই ভাত্্ঘ আদব স্গাধিক উৎপন্ন হয, সেহেতু এই পদ্ধতিতে যে পবিষাণ 
পুঁজিগঠন সম্ভব তাহা! আব অন্য উপায়ে সম্ভব নহে । “দশেব অর্থনীতিক উন্নঘনে কৃষিজীত 
বিক্রমযোগ্য উদ্ধন্ত নিয়োক্ত চাঁবি প্রকাবে সহাষতা কৰে : 

১, উন্নয়নকালে দেশে দ্রুত (লাকসংখা। যেমন বাড়ে তেমনি প্রাথমিক ক্ষেত্র হইতে 
অর্থনীতির মাধ্যমিক ও উত্তবক্ষেত্রে জনসংখ্যা স্থানান্তবিত হয। সুতরাং গ্রাম হইতে 

শহরে বিক্রযযোগ্য খাছাশস্যেব 'যাগন বৃদ্ধিব প্রয়োজন হয়। হ্ল্লোন্নত দেশের জনসমহির 
অধিকাংশই স্বল্লাহবে থাকে বপিল সকল ক্ষেনেই আয় ও কর্মসংস্থান বুদ্ধির ফলে খাছ্যের 
চাহিদা বড়ে। স্ন্য ব্তিযোগ্য উদ্বত্ত খাছাশস্যেব ধোগান বাড়াইবাব প্রয়োজন হয়। 

২, শিল্পপ্রসাবেব ফলে ক চামণলেব চাহিদ! বাছে, সেক্গন্য কাচামালের বিক্রয়যোগা 
উদ্ত্ত বাডাইবাব গুয়োজন "দখা দেয়। 

৩, এসকল দেশে গ্রমীৎ বণ সম্প্রলাবণেব সম্ভবন খুবই বেশি। কৃষিজাত বিক্রন্ব- 
যোগ্য উদ্বত্ত বৃদ্ধি প'ইলে তাহণতে কৃষকের ক্রযক্ষমতাও বাঁড়িবে। উহার ফলে গ্রামীণ 
বাঙ্জারের সম্প্রসাবণ ঘটিয়! ইহ'তে সম্প্রনাবণশীল শিল্পগুলি আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসারের 
ছার! উৎসাহিত হইবে | 

৪. বিক্রদদেগ্য উদ্বন্ত ক্রমবর্ধমান পরিমাণে রপ্তানি হ্াবাই এসকল দেশ বিদেশী পুঁজি- 
দ্রব্য ও কারিগ ভ্ঞান আমদ*নির মৃল্য শোধ কবিতে পারে। সুতরাং ভারতের গ্যায় বিকাশমান 
দেশগুলির অর্থশাতিক সম্প্রসা“ণে পক্তি সঞ্চাব করিবার জন্য সর্বশক্তিঘার! বিক্রয়যোগা উদ্ত্ত 
ছাি ও বৃদ্ধি করিবার গ্রয়োজন রহিয়াছে । 

কৃষিপণ্য বিক্রর সংগঠনের ভ্রটি 
চো 0৪7 +50507077771881, 8৫075 

১, কষকগণ পৃথক ভাবে নিজ নিজ ফসল বিক্রয় করে। ফলে, শক্তিশালী বাধসামিগণেষ 
সহিত দরকষাক ধিতে সুবিধা করিতে পারে না। 

২, অভাবের তাড়নায়, মহাজনের চাপে, খাজনা ও কর প্রদানের তাগিদে তাহায়া গ্রামের 
মধ্যেই, এমন কি ফসব ক্ষেত্রে থাকিতেই অল্প দরে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। গ্রাদাঞ্চলে 
ঝবন্তাঘাটের অন্ডাবও তাহাদের দূরবপ্ী বাজারে ফসল বিক্রয় করিতে দে না। | 

পপ পপ অগুলিতে 



ব্গ 

” *% ” উৎপন্ন স্থানেই ফ্মল বিক্রম করায়, কধক ও ভ্ভোগকারগণের মধ্যে যে স্যব্ধান থাকে 

ছা ভাবতে এক বিরটি সংখ্যক য্ধ্বর্তী ব্যবসায়িগণ কতৃক পূর্ণ হয়। পঠিকার, 
[.. ফড়িস্বা, আড়ৎদার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকাবেব মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ কৃষিজাত পণ্যের 
[বসায়ে নিযুক্ত থাকায়, কৃষিপণ্যেব মূস্য বাডে। অথচ যে দবে সাধারণ খবিদ্দারগণ কবিপণ্য 
|রিদ কবে তাহার অল্পই কৃষক পায়। 

৪, কৃষককে কষিপণ্যেব বিক্রয়ের অত্যধিক ব্যর বহন করিতে হয়। দালালেব দালালী, 
জনকারীর পাওনা, ওজনেব ঢল্তা, পণ্যে বাজে জিনিস মিশাল থাকা অজুহাতে গর্দা, আড়ত" 
বৈর পাওনা, বাজ্জাবের বাবোয়ারী পৃজ্াব ৬বৃত্তি, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় বাবদ চাদ! 
ধভৃতি কাবণে ও অকাবণে অসংখ্য দেষ কাটিয়া রাখিয়া কৃষককে তাহাব প্রাপ্য দাম দেওয়া হ্য়। 

৫. বাজাবগুলিতে সঠিক ওজনেব মাপ বা বাটখাবাব যেমন অভাব, তেমনি অভাব সর্বত্র 
নকরূপ ওজনের । বাটখাবার কাব্চুপিতে কৃষক যেমন প্রবঞ্চিত হয়, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলে 
৪ বাজারে ওদ্ষনেব বিভিন্নতা থাকাৰ ক্রর-বিক্রয়েব জটিলতা ও হিসাবেব অস্থবিধ! বাডে। 

৬ ভাবতে উৎপন্ন রষিপণ্যেব নিদিষ্ট মান বলিয়া কিছু নাই । কিংবা উৎপন্ন ব্রব্যগুলিকেও 
£ণানুযায়ী সযস্তে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কৰ। হয় না। ইহাতে রুষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এমতাঁ- 
স্থার় ভাল দব পাওয়া যায় না। 

৭. গ্রামাঞ্চলে কোথাও উপযুক্তরূপে ফসল মজুদ ও স.রক্ষণেব সন্তোষজনক ব্যবস্থা! নাই । 
নিজেদের সামর্েব অভাবে তাহারা ফসল মজুদেব ব্যবস্থ। কবিতে পাবে না। বাজাবে আনীত 
চল অবিক্রীড থাকিলে উহা! সংবঙ্ষণেব জন্যও কোন ব্যবস্থা নাই। এ অবস্থায় ফসল উঠিলেই 
চাহা বাজারে আনিয়া ফেলা এবং বাজাবে আনিলেই, যে দব পাওয়া যায় তাহাতেই বিক্রয় করা 
ঠাঁড়া কৃষকগণেব অন্য উপায় নাই । *একাবণেই ফসল কাটাব অব্যবহিত পবে বাজারে অত্যন্ত 
বশি ফসলেব চালান আসে ও দব অত্যধিক হাস পায়। 

৮. গ্রামাঞ্চলে পথঘাট ও পরিবহণ ব্যবস্থাব অস্থক্নতিব জন্য একস্থান হইতে অন্তত্র উদবত্ত 
চসল সহজে চালান দেওয়| যায় না। ইহাব ফলে বিভিন্ন বাজাবে বিভিন্ন দব দেখা দেয়। 
হাতে কৃষক ও ক্রেতা উতভঙ্েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

৯. গ্রীমাঞ্চলে যোগাযোগ ও যাতায়াতে অস্থবিধা এবং নিবক্ষবত! ও অজ্ঞতা প্রভৃতির ফলে, 
চঢষকগণ কোন্ বাজারে কিরূপ দবে ফসলেব ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে 
না। মুল্য ও বাজ্জার সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে তাহারা ঠিক সমষে, ঠিক দবে ফসল বেচিতে পারে না । 

১০. উপযুক্ত দরের অপেক্ষায় ফসল ধবিষা বাখা৷ কৃষকেব পক্ষে সম্ভব নহে। ইহার জন্য 
॥শের প্রয়োজন । সহজ শর্তে খণ পাইলে, কৃষকগণ অধিক দরে ফসল বেচিয়া এ খণ শোধ 
চবিতে পারিত। 

১১, সর্বশেষে আর একটি বিষয় হইল, ভেজীল মিশ্রণ । ভারতে বর্তমানে বোধ কৰি 
গমন কোন কষিপণা নাই ষাহাতে ভেজীল মিশ্রণ করা হয় না। চালের সহিত কাকড়, আটা- 
য়দার সহিত ধৃলা-বালি, চীনাবাদায়ের সহিত মাটিব ডেলা, সরিষার সহিত শেয়ালকাটার বীজ 
ট্যাদি এমন বহুতর ভেঙ্গালমিশ্রিত দ্রব্যের দব স্বভাবতই অল্প হইতে বাধ্য । 
প্রতিকার 

সায়তে $বিপণোন্ন বিজ্রয়ে যে সবর ক্রটি বর্তমান তাহা! দরীকরণের জস্ত ভিনপ্রকার বাবসা 

প্রচ্ণ ধুর জাবগাক । 



রযুরিত বাজার প্রতিষ্ঠা। ২. আছধাগক থ্যবস্থাননূহ প্রহণ। ৩, দিপা মুর 
. এ ক্রয়কার্ধ সংগঠিত করা। 
১. নিয়ক্সিত বাজার গ্রতিষ্ঠ। ( £:৪518660 ?18165 ) £ কষিপণ্যেরু 

বিক্রয়, লেন-দেন, বিভিন্নপক্ষের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা, ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের দেয় 
খরচ ( ০,8£69 ) ও উহাদের পরিমাণ নির্ধারণ, মাপ ও ওজন ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মকানুন স্থির, 

সংশোধন ও প্রবর্তন এবং সামগ্রিকভাবে বাজারটিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য “বাজার কমিটি' (0099% 
€000771666 ) স্থাপন করিয়! কৃষিপণ্য বিক্রঘ্নেব বর্তমান অনেক ক্রি দূর করা যায়। ইহাতে 
সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারেই একরূপ নিয়মাবালী প্রচলিত থাকিলে কৃষকের প্রতি বহু অন্তায়ের 
অবসান ঘটিবে। 

সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা £ ১৮৯৭ সালে বেরারে তুকার জন্থ এরুপ বাজার ছায়তে সর্বপ্রথম স্থাপিত 

হয়। ইহার দীর্ঘকাল পরে ১৯২৭ সাজে বোম্বাইয়ে তুকার বাজার সাইন পাস করিয়া এরুপ বাজার স্থাপিত 

হর। পরে মহাগ্রদেশ, পর্রাব, মাড্রীজ, মহীশূর, বরোদ। ও হায়দরাবাদে একপ নিঃজিত বাজার পুতিহ্িত হয়। 

ছিতীয় যহাযুদ্ধের প্রান্কালে ভারতে এরূপ মোট ১২২টি নিষস্ত্িত বাজার ছিল। বর্তমানে এরপ বাজারের সংখ্যা 
সবি পাইয়া »৭৮টি হইঞ়াছে। 

হ. আন্ুুষজিক ব্যবস্থা সমৃদ্ধ (1$8506119706008 216850225 ): ক. মাপ ও 

ওজনের নির্ধারিত মান প্রতিষ্। (9)00770159007) ০01 7 181765 5100 01695580769 ) £ 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুম্ৃত বিবিধ মাপ ও ওজনেব পার্থক্য, ও উহাব সুযোগ লইয়া ব্যাপক 
প্রবচন! নির্মূল করিবাব জন্ত সর্বত্র একরূপ মাপ ও €জন প্রবর্তনের প্রয়োজন দীর্ঘকাল ধরিয়া 
অনুভূত হইতেছিল। 

সরকার ফতৃক গৃচীত বাবস্থা £ পরিকষ্ঠন। কমিশনের হুপারিশে ভারত সরকার মর্বন্ত পুরাতন ওজন ও 
মাপ তুলিয়া দির মে ্ রকপঞ্াত প্রবর্তনের অস্ত ১৯৫৬ কালে আইন (56208598 0£ ড/০78068 & 
346880358 £06, 1056) পান করেন। ইহাতে ওজনের একক-ফেয়ের পরিবর্তে কিজোএ্রাম, দৈর্ধ্যের 
একক প্রজের পরিব্ে ব্টার, ক্ষতের একক বর্গগজের পরিবর্তে বর্গমিচার, জমির আয়ন পরিমাপের একক 
হিসাবে একরের পরিবর্তে হেক্টর, ঘনমানের (৮ ০010209 ) একক ঘনগডেবু পগ্বির্তে ঘনমিটার এবং আংগ্গতনের 
€৩57280565 ) একক গ্যারুনের পরিবর্তে হিটার নিথি্ হইয়াছে ।  * 

ভারত সরকার ধাপে থাপে এই নকল নূন মাপ এবং ওজন সর্বত্ত প্রন করিতেছেন। ১৯৬২ সালের 
১লা এপ্রিল হইতে নূতন মাপ ও ওজনের ( চ6181,88 ) বাবহার বাধ্যতাযুল্ক কর। হইয়াছে। ১৯৬৬ সালে 
র্ধ্ যাবতীয় নূতন মাপ ও ওজন প্রবর্তনের কার্য মম্পন্ল হইবে। ইহা দ্বায়া কৃষিপণ্যের বিজয়ে একটি 
ফুগান্তকারী পরিবর্তন নাঝিতে হইবে, সন্দেহ নাই। 

থ. কৃবপপোর শ্রেণাক্ছকরণ (01750117606 80010018071 99100000086198 ) £ 

কুষিসহ সকল পণ্যেই গুণ গুপেব তারতম্য থাকে । ইহাদের ব্যবহার ও ব্যবহারকারী বিিন্ন 
চাহিদ! পৃথক, দরও পৃথক । কিন্ক উৎপন্ন ভ্রব্যগুপি গুণে বিভিন্ন হইলেও যদি উহার! মিশ্রিত 
অবস্থায় থাকে তবে, দূরব গ্ী স্থ'নের ক্রেতার। ভরসা করিয়। উহা! কিনিতে পারে না। অতএব 
উহার চাহিদ। ও দর অল্প হয়। কৃষিপপ্যের আন্তর্জাতিক যান অন্রষায়ী উহাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভক্ত ও পৃথক করা আবশ্কক | ইহ! ছাড়া চাহিদা, বিক্রয়, রধটানি ও মৃদ্য বৃদ্ধি পাইবে না। 

সঞ্কার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা £ ছ্ষারতে এই বাবস্থা গ্রহণের এয়োজনীর়তা দীধকণল ধরি] ওনুতূত 
হইডেছিজ | ১৯৩৭ সালে কৃষি উৎপতত ( ভ্রেণীবন্ধকরণ ও চিছিতবতণের ) আঠম পাস চর । উহা পর হই 
খআজ পর্ব ৬টি পণোর ১২৪টি হেগীবন্থ করণ হইয়াছে । সমু শুক আইনের (8685 0/819725 &৮) 
১৯ ধায় জ্গুহায়ী তাসাক। পদ্ম, চন্দন কাঠের তৈল প্রভৃতি কতগুলি হগ্তা্দ পণোর জেবীবকছদ ছাট। 
ধর্চসালে জাসানিটীণ বাজারে বিত্ত গপাঠুকি হখা, সব, তক, ডিছ, চাধন। গম, আটা, চাউিয, আলু ই গু 
সজল বক্ষে গইহাসুদক রেিবডক রণ নীতি দয়কায অনন্য করিখেছেন। 



শ্বীজার সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ (144গজির ঘওদও ): ক্রেতা 8 বিফেসাগণ 

চৃহাতে কষিপশোর বাজারের চলতি দর সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে সে ব্যবস্থা 
আর়লদ্ধিত হওয়া উচিত। তাহা না হইলে বিভিন্ন বাজারের দরে সমতা প্রতিঠিত হইবে না। 

সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা £ বর্তমানে বেতারকেন্দ্র হইতে নিয়ম ততাবে বাগগারদর প্রগঞিত হইতেছে। 
সরকারের বিক্রয় বিভাগ (21270096105 10৩08:0055726 ) বাজার সম্পর্কে তথ্যাদি নংগ্রহ ও প্রচার করিয়! 
থাকেন। রাজাদবকারগলিরও অনুরূপ কৃধিপণা বিক্লু ও তদারকী দপ্তর রহিরাছে। কেন্ত্রীয় সরকার কৃতি 
বাজার নংক্রান্ত বিভিন্ন সামর্সিকীও প্রকাশিত হইঠ থাকে । 

ঘ. গুদামজাতকরণের স্থবিধা ( ভা 61,053100 10111668): কৃষক যাহাতে 

উপযূক্ত দরের আশায় পণ্য ধরিয়! রাখিতে পাবে, সেজন্য সারাদেশে কৃষিপণ্যের বাজারে ও প্রধান 
প্রধান উৎপাদন কেন্দ্রে গুদাম ব! মজুদগৃহ নির্যাণের অত্যন্ত প্রয়োজন রহিন্নাছে। ফল, তরকারি 
প্রভৃতি পচনশীল দ্রব্যের জন্ত তাপনিরস্ত্বিত গুদাম ঝ| হিমাগার (0014 58০:88৩ )-এহ 
প্রয়োজ্জন অনম্থীকার্ধ। ইহাতে প্রতি বংসর কৃষকগণেব লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি বদ্ধ করা 
সভব। 

দরকার কতৃক গৃহীত বাবস্থ! £ ভারতে বোখাই ও করিকাহার অল্প কবেকট হিষাগার রহিয়াছে । 
প্রয়োজনের তুলবার ইহ। কিহুই শহ। ইথোহোশ ও মানরিক্কাহ বাঞ্জিনত মালিকাবার কৃষপপ্য মছ্গুদের 
সংরক্ষণের জন্য বছ গুদাম আছে। সযবার ভিহিতেও একশ গুৰাম প্রতিটা! ও পরিচালন! করা বার। উচা 

প্রকার বাবস্থার স্যোপই ভারে রহিয়াছে। 
সারাভারত গ্রামীণ ধণ সমীক্ষার হপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার বাপকভাবে গুদাম নির্মাণের নীতি গ্রহণ 

করিঘাছেন। ইহা'র ফল ১৯৫৬ সালে পার্লামেন্ট কতৃক কৃবি উৎপন্ধ উন্তরন ও গুদানজ্াতকরণ করপোরেশন 
আইন (48010110181 1১700000919 59181020991)6 800 7 8791)05810 4০৮ 9) পান হইয়াছে। এই 

আইনের দ্বারা কৃষিপণোের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পন।, বিক্রয় সংরক্ষণ, মজুবকরণ, আমদানি ও রপ্তানির ক্ষমতা” 
প্রাপ্ত একটি জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদামজ। ঠকরণ পর্ষৎ ( ০৮1০17৪। 0০০796796/59 109% 91910506208 

৪100 ড/ ০7515018176 13০010 ) স্থাপিত হইধাছে। ইহার অধীনে জাতীর গুদামজাতকরণ উপ্লয়ন তহবিল 

(থ৯৮1০01১91 ডা8:91)01281778 109৮9101910906 [9 ) খোলা হইয়াছে এবং একটি কেন্ত্রীয় গুগামজাতকরণ 

করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। রাজা সরকারগুলিকে একটি করিব! রাজ্য গুদামজাতকরণ করপোরেশন স্থাপনের 
'্থানতা! দেওয়া হইতাছে। জন্মুও কাশ্মীর এবং কেরল ছাড়া ভারতের সকল রাজ্য রাজ্য গুদামজাতকরণ 
কঙপোরেশন স্থাপিত হইপ্রাছে। ১৯৬১-১৪ সাল পর্যন্ত কেন্সীর় ও রাজ/শুদামজাতকরণ করপোরেশনগুলির 
ছার] বথাক্রঘে ৭” ও ৪২২টি বৃগৎ এবং ৮০টি কুকার গুদাম ( দ৯76159899 ) স্থাপিত হইরাছে। 

ও. পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন (1007:05910616 01 10900: ) কষিপণ্যের বিক্রয় 

ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যাহাতে পণাচলাচল বৃদ্ধি পায় সেজন্য গ্রামাঞ্চলে সড়ক, জঙপথ এবং 
রেঙগপথ পরিবহণের উন্নতি আবশ্বক । সারাবংসর চলাচলের উপযোগী গ্রাম্য সড়ক নির্যাখ, 

রেলভাড়া হ্রাস, হিমায়ণের ব্াবস্থাযুক্ত রেলওয়াগনের প্রয়োজন। 
ছিতীয় পরিকল্পনায় সবাসরিভাবে জাতীয় সড়ক এবং সমঞ্রি উন্ননন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম্য 

গ্থানীয় সড়ক পরিবহণের উন্রতির কার্ধ চলিতেছে। 
চ. কষিপণোর গুণগত নিয়ন্ত্রণ (00116 00701) £ ভেজাল দুরীকরণ এব 

নির্ধারিত মান অনুযায়ী কৃষিদ্রব্য হইতে অন্যান্য ত্্ব্য প্রস্ততকরণ (যেমন ইন্থ হইতে ক 
ইত্যাদি)এর জন্য কৃষিপণোর গুণগত নিয়ন্ত্রণ আবগ্তক। এক্ষেতে বিডি সরকারী বাধন 
নর করা আরস্ত হইয়াছে। ৃ 

॥ কৃরিপণোর ক্রয-বি্রয় চুক্তির মান নির্ধারণ এবং আগাম জবির নিষণ (56578 
টি 01 0০808505800 138৫9188100, 01 [078107850104 ) ২. রহ্ণিগে 



গ্মাুগয়াজারে ভর-বিকয কাধ যাহাতে কত নম হয় এবং ধবাদ-হিসংবাধ দাধাতি 
পায় এবং ফ্টুকা কাববাব (97980918605 ) ষাহাতে অত্যধিক বৃদ্ধি না পায় , 

বেচাকেনার চুক্তির নিষমাবলী নির্ধাবণ ও আগাম বেচাকেনার চুক্তি (70]ম870, 1500 
0০070:8৫৮ ) নিয়ন্ত্রণ কব আবশ্বক। 

সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা! ১ কেন্দ্রীর় কৃষিপণ্য বিজ্রয় বিভাগ কতৃক গরম, চীন্গাবাদাম, বনস্গতি তৈল ও 
ভিসি বীজ ক্রর-বিত্রয়ের চুক্তির শিয়মাবলী প্রস্তুত করা হইল্লাছে। ১৯৫২ সালে আগামবাজার নিয়ন্ত্রণ আইর্ন 
(ঘওদ৪ 81550905 50£5190502, 4০৮) পাস হইয়াছে। এই আইন কার্যকর করিধার জন্য আগাম 

বাজার কমিশন ( চা0োছ৪:3 115705968 000020188)020 ) নিযুক্ত হইয়াছে । ইহা খাঘ্শন্ত সমেত ৩৯টি 

কৃষিপশো আগামচুত্তি' নিবিদ্ধ ও তুলা, পাট, চীনাবাদাম প্রস্তুতি ১৩টি পণ্যে আগামচুক্তি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। 

৩ সমবায় ভিত্তিতে কৃষিপণ্য বিক্রয় (6000100180156 74191760708) : কৃষি 

পণ্যেব নিয়স্্িত বাজাব প্রতিষ্ঠা দ্বাব! সর্বোচ্চ স্তবে কৃষিপণ্যেব ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থ'ব উন্নতি ঘটিবে | 
আছ্ষঙ্গিক বাবস্থাগুলি গ্রহণের দ্বাবা কৃষিগথোর চলাচল ও বিক্রয় সংক্রান্ত ম্ুবিধ! বুদ্ধি 
পাইবে । কিন্তু স্মব্ণ বাঁখিতে হইবে যে, কষপণ) বিএফেব সমগ্র ঝবস্থাই মধ্যবত্ী ব্যবসায়িগণেব 
( 84100167061) ) ছ্'ব। নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । কৃষকগণেব তুলনায় ইহাবা সংখ্যায় অল্প, আধিক 
সামর্ধ্যে অক শক্তিশালী । ইহাদেব সামাজিক পদময*'দ'ও বেশি । স্তবাং কৃষিপণ্য বিত্রয়ের 
সর্বনিম্ন স্তবে ব্ক্িগতভ'বে কৃষকগণ ইহাদেব সহিত দবকষ কফিতে কখনই সমকক্ষ হইতে পাবে 
না। অতএব কৃষিপণ্য বিক্রয়ের উন্নততিব অন্যন্য বাবস্থ যত্উ উন্নত কব! হউক, তাহাতে 
কৃষকগণেব শক্তিবৃ্ছক শাবস্থ। না কবা গেলে, মধাবতী ব্যবসাধিণই অর্ধিক স্বিধা ভোগ 
করিবে। কুষকগপেব দক কর্ম কবর শমতা বৃদ্িদ একমত পথ হইতেছে তাহাদেব মধ্যে 
সমবায় বিক্রয় সংগঠন স্থাপন কর'। তাহব ফলে দিত কুল্কগণেব পক্ষে সমবেত শক্তিব দ্বারা 

মধ্যব প্র ব্যবসাক়্িগণেব সহিত মোকাবেলা কবা সম্ভব হইবে । 
সমবায় কৃষিপণ্যবিক্রয় সমিতি গঠনেন দ্ব বা শিষ্নদিখিত স্ন্বিগুপি পা ওয়া যাইবে 
ক. বিক্রেতাহিস বে কুদকেব দবকষ'কষব ক্ষমত। ব1ণডবে। খ মধ্যবশ ব্যবসায়িগণের 

বিলোপ ঘটিলে কুদকেব "অর কািবে | গণ সনসনি ভ গকাবী 'ণভাব নিকট ত্রধা বিক্রসে 
সাধারণ খরদ্দাবগণ অপে্ক্ষাকিত অল্পাদবে কৃষিপণা কিণিতে পারিবে | ঘ. সমবায় বিক্রয় 
সমিতি কষকগণকে খণ দিয়। মহাজনের নত হুসকদিতে পালে | 

সরকার কতৃক গৃহীত ব্যবস্থা £ ভারতে প্রাথদিক, পাঞ্জা ও “কক্তীরে তিন প্রকার বিএ সহিতিই রহিয়াছে 
এবং ইহাদের সা ও কার্যাবলী প্রসারিত হইচ্ছে। ১৯৬১ সালের জুনমান পর্যন্ত উহাদের নংখ)। ছিল 

বথাত্রমে ৩১*৮, ২৪ ও .৭১। কার্ধকর পুভির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮২১ কোটি, »*৮ কোটি ও 

২০৩৪ কোটি টাক11১ 

ক্ষিপণ্যের বিক্রয়কার্যের উন্নয়নে সমবায়ের 
চ076 06007727410 758 [বে 7 100৬1010145 বা 

0৮ 4021০077702 2৬ 010 

ছার্তে কষিপণ্যের বিভ্রয়কার্ধে কষকগণ নানাভ'বে গতিহন্ত হয়। তাহারা বিচ্ছিন্নভাবে 
নিজ নিজ পণ্যবিঞ্স কবে।  তাহাদ্ব বিক্রযোগ্য পণ্যের পরিমাণ অল্প, বিক্রয় বায় 
(881117)6 ০05৮) বেশি ।  ব্যবসাফিগণের সহিত কষকগণ দরকষ।কধি করিয়৷ স্থবিধা। 
করিতে পারে না। মাপের নানারূপ অসাধুতা, অনেক মহাজন নিজেরাই ব্যবসায়ী বলিয়া) 
কষকগণের নিকট প্রাপ্য খপের আসল ও স্বদ আদায় বাবদ তাহাদের নিকট অত্যন্থ ভঙ্গ দরে 

১. [10015 196, 7. 290, 



বোছতে' কবকগপুকে' বধ্য' ক০1 বাজাজ সরপান শখক্ষে (শসক্ষন ও অজন্বীধকগনূ,। .. 

'রেদিবাছই: রাখে না। বাজারগুলিতে গুদামের অভাব, খখণের অভাব ইভা কারণে 

“ক্কষকগণ উপযুক্ত দর পায় না। 

সমবায় বিক্রয়-পন্ধতির স্ুবিধ। (4১8005863 ) : সমরায় ভিত্তিতে নি 

বিক্রয়কার্ধ সংগঠিত করিলে এই সকল অস্থবিধার সকলই অনেকাংশে দূর হইতে পারে। ইহা, 
নিয়লিখিত স্থুবিধাগুলি লাভ করা যায় £ 

১, সংঘবদ্ধতার দ্বারা কৃষকগণের দরকষাকষি করার ক্ষমত| বাড়িবে। ২. একত্রে 
পণ্যবিক্রয় করিলে একসঙ্গে অধিকপরিমাণে পণ্য বিক্রয়ের জন্য গাড়িভাড়া, প্রভৃতির জন্য 
বিক্রয় ব্যয়সংকোচ ঘটিবে। ৩. মাপ এবং ওজনের কারচুপি, বাজে আদায় প্রভৃতি, 
ব্যবসায়িগণের অসাধুত। বদ্ধ হইবে। ৪. সমবায় বিক্রয় সমিতি সরাসরি ভোগকারিগণের 
নিফট পণ বিক্রু ছার! মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণকে অপদারণ করিতে গারিবে। ইহাতে 
কষকগণ অধিক দর পাইবে । ক্মার ক্রেতারা পূর্বাপেক্ষা অগ্লদরে পণ্য খরিদ করিতে সমর্থ হইবে। 
৫. বিক্রমলমবায় মমিতি কৃষকগণকে খণদান করিয়া ফসল ধরিয়া রাখিতে সাহাধ্য করিতে 
পারে। ৬. বিক্রয় সমিতিগুলি নিজেরাই গুদাম নির্মাণ করিয়া ফসলের মজুদকরণের 
অন্থবিধ! দূর করিতে পারে। ৭. বিক্রয় সমিতিগুলি কৃষক ও উৎপাদন সমিতিগুলিকে 
পরামর্শ দিয়া ও সাহায্য করিয়া ফসলের মানোন্নয়ন ও কৃষিপণ্যের উতকর্ম বৃদ্ধি করিতে 
পারে। ৮. কৃষকগণকে বাজারের অবস্থ৷ ও দর সম্পর্কে অবহিত করিতে পারে | 

উপরোক্ত বিভিন্নভাবে কুষিপণ্যের বিক্রয়কাধে সমবায় নীতির গুয়োগে কৃষকের ও কৃষিপণ্য 
বিক্রয় কার্ষের উন্নয়ন ঘটিতে পারে । « 

ভারতে সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয় সমতির অগ্রগতি (9:081555) £ কৃষিপণ্যের 

বিক্রুয়ে সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয় সমিতির উপযোগিতার জন্য অনেক দেশেই হ্হার প্রসার 
ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ডেনমার্ক, নিউজীল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, প্রভৃতি উল্লেখষৌগ্য । 

ভারতে তিন পর্যায়ের বিক্রম সমিতি দেখা যায়। সর্বনিয়স্তরে রহিয়াছে, প্রাথমিক বিক্রয় 
সমিতিগুলি। দ্বিতীয় পর্যায়ে রহিয়াছে কেন্ত্রীয় সমবায় বিক্রয় ইউনিয়ন ব। ফেডারেশন । ইহার! 
মধ্যবর্তী পধায়ের সমিতি। প্রাথমিক সমিতিগুলির কার্ধক্ষেত্র মহকুমা ব। তাঁলুক এলাকায় 
সীমাবদ্ধ । মধ্যবর্তী সমিতিগুলির কার্য জেলাভিজ্িতে। প্রাথমিক সমিতিগুলি ইহাদের 
সভ্য। সর্বোচ্চ পর্যায়ে রহিয়াছে রাজা বা প্রাদেশিক বিক্রযধু সমিতি । ইহারা প্রাথমিক 
ও কেন্দ্রীয় সমিতিগুলিকে খণ দেয় ও তাহাদের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া বাজারে 
বিক্রয় করে। ১৯৬১ সালের জুন মাসে ভারতে ২৪টি রাজ্য বিক্রয় সমিতি, ১৭১টি 
কেন্দ্রীয় বিক্রম সমিতি ও ৩,১০৮টি প্রাথমিক বিক্রয় লমিতি ছিল। প্রাথমিক বিক্রন্থ 
সমিতিগুলির সদন্যসংখ্যা ছিল ১৪.৬৭,৬২২ ও তিনম্তরের সমিতিগুলির মোট কার্ধকর পুঁজির 
পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৬৪ লক্ষের বেশি। 

ভ্রঃটি (79666০9 ): ভারতে নিয়লিখিত ক্রটিগুলির দরুন সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলি 
যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করিতে পারে নাই। যথা, ১. খণের স্বল্পতা । ২. উপযুক্ত অভিজ্ঞতার 
অন্ভাব। ৩. সমিতির কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাব। ৪. গ্রামাঞ্চলে পরিষ্হণ 
খাবস্থার অহুন্নতি। ৫. সভাদের মধো সমবায়ের প্রীতি আছগতোর ও নিষ্ঠার অন্কাব। 



১৫9... 

রয়ধার আকুতি ₹:০০আকরাওও ও ডোছাগ 7588০) ₹ * লস্বারগ্হহাত। সরে 
মরি তান্য কুটির ও গুশিল্পের পুনরজ্জীবন করিতে পায়ে। সপ্তার শির প্রয়োজনীর উাগধুরে দাঁধাদনি, 

৮৪৪, উইসপি্্সপর্যের তদারক, উৎপাদনের মান নিধায়প, ক্রেতাদের চাহিদ] ও রুচি সম্পকে তথ্য সঞ্জেট 
রিয়া তদনুযায়ী উৎপাদনের কার্ধত্রম গ্রহণ, পণ্যগুলির বাথ বিক্রয় সংগঠিত ও প্রচার করিতে পারে। 
ক্রেতাদের নিকট সরাসরি পণ)বিত্রয় প্রভৃতির দ্বারা, মধ্যবত] গালাল ও জন্যান্ক ব্যবসান্ীদের উচ্ছেদ 
করিধা, শিল্পীদের আর বৃদ্ধি করিতে পারে। ত্রেতারাও প্রত্যঙ্গভাবে শিল্পীসমবায়ের নিকট হইতে কম 
দরে পণ্য কিনিতে পারে। 
৪. লমবায় ও তভোগকারী €0০০৮৩৪৪৪৩০। & 0০০৪৪০০৩৪৬ ) 2 ভোগকারিগণও নিজেদের সমবার 

ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া একদঙ্গে যাবতীয় প্রধোজনীয় ভ্রবযাি সরাসরি উৎপাদদকগণের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত 
কম দরে কিনিতে পারে। একসঙ্গে আধক দ্রব্য আশয়ন করায় পরিবহণ বয় বমে। প্রত্যেক সভ্য সমবায় 
ভাণ্ডার হইতে পাইকাণী দরে ভ্রব্য ত্রয়ের সুবিধা পাঁব। 

এক কথার, দরিদ্র ব্যকিগপ সমবায় পদ্ধতিতে বৃহদায়তন উৎপাদন, ভ্রয় ও বিনয়ের যাবতীয় হযোগ হবিধা 
লাভ করিতে পারে। ইহাতে সকল ক্ষেত্রেই ব্যয কমে ও আয় বাড়ে। কলে নিজেদের শত্তিতে তাহাদের 

বিশ্বাস বাড়ে । প্রক্যবন্ধ চঠার উন্নতি হর বলিয়া জনসাধারণের এ্রক্য এবং গণতাম্ত্রিক-পঞ্ধতিতে সমিতির 
ফার্ষকলাপ পণ্চালিত হয় বলিয়া জনসাধারণের মধো গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি পার। সভ্যদদের আধিক ও 
নৈতিক উন্নতি এবং গণত'স্ত্রিক চেতন] বাড়ে বলিয়া তাহার। দেশের ও সমাজের প্রতি অধিকতর দার়িতশীল হয়। 

ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্য়নে সমবায়ের ভুমিক। 
২022 086 ০০০০2410৭ 2 05৬61027171, 211৭ ৭0 18 71014 

ভারতের সবকাবী লক্ষ্য গণতান্ত্রিক সমাজতন্ব, এজন্য ভাবত সবকাব অর্থনাতিক উন্নয়ন 
ও সামাজিক কাঠামোব পবিবর্ভণ্ৰ চৈষ্টায নিযুক্ত | এই উভঘ কাষেই সমবায়-পদ্ধতি কাধকর | 
এজন্ট ভাবতেব বঁমণন পটভূমিকয় সমবন্ঘ আনেন গুরুহথ সবিশেষ বুদ্ধ পাইয়াছে। 
পরিকল্পিত অর্থনীতিতে, আম্মবর্ণ মূলক অন্দেনেব পরবিবতে সমবায়, অর্থনীতিক কারধক্ষেত্রে 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণ গুবঞ্নেব আন্দোলনে পক্ণত হইছে । 

গ্রামীণ 'অর্থনাণ্তিক শত্রে, জনস শ'্ণকে গণতাস্টক সংগঞ্নে, সমত। ও ম্ব-ইচ্ছার ভিত্তিতে 
এক্যবদ্ধ করিয়। সমবয সদ পন এবং গামাণ কুটিব ও ক্ষুদরশিল্পে উৎপাদনশীলতা বুদ্ধি, 
উৎপন্নেব উৎকর্ষ বুদ্ধি, প্রুভ্তিব ব পরিবহন ও প্রসাব, 'আধি ও কর্মসংস্থ ন বুদ্ধিতে সক্ষম | 

ইহাতে যেমন অর্থনাতিক উন্নতি সম্ভব তেমনি গ্রাম্ীবনেব স্থবে গণ *ক্কেব চিক দৃঢ় হইবে। 
গণতান্ত্রিক সঘাজতস্্র গুতিষ্ঠার জন্য অর্থনীণতক শঘহান বিকেন্দ্ীকবণ আবশ্বুক ॥ সমবায়ের 

ছ্বার। কষি ৪ কুটি এবং ক্ষুদ্রশ্ল্লেব উন্নতি হইলে, তাহাতে মুষ্টিমের ব্ঞিন হস্তে সম্পদ ও আঘ 
কেন্্র'ভৃত হইবে না। সবার্ণিকসংখ্যক বাণক্তব নব্য করমবর্মান অপি ছডাইয়। পড়িবে । দেশে 
আয়ের বৈষম্য কমিবে। বিশ্ভন্ন অঞ্চলে গ্রামীণ কুটির ও ক্ষৃত্ শিল্পে উন্নতিব ফলে, বিভিন্ন 
অঞ্চলেব মধ্যে শিল্পেন অপিক হব সমন উন্নতি ঘটিলে । অর্থাৎ 'আঞ্চপিক শিল্পায়ন ঘটিবে। 

এইরূপে কৃষিতে, শিল্পে ও শিবিব সবামূণক কার্ধে সমবাসের প্রসাবে দবিদ্র জনসাধারণ 
কর্মের শ্বাধীনতা, উন্গতিব সবে গ, বুহদায়তন্ উৎপখ্দনেব স্থবিধ| লা কবিবে। সকলে উন্নতি 
সম্ভব বলিয়া, সমবায় 'অন্দোলন অবিকতন জনসমর্থন লাভ করিবে। সেঙ্গন্য এই পদ্ধতির 
স্থায়িত্ব ঘটিবে। 

ব্যক্তির উন্নতির সিত সনষ্টিব কল্যাণের এই সমস্থয়ের স্থবিধা রহিয়াছে বলিয়াই ভারত 
সযকার অর্থনীতিবক্গেত্রে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি সমবাম ক্ষেত্র সম্প্রসারণের 
নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের বিবেচনায় ভারতের পরিকঙ্গিত অর্থনীতিক উন্নয়নের 
কার্ধররুম সফল করিবার পক্ষে সমবাক্চ আন্দোলন একটি অপরিহাধ উপায়। 



লস্ট লাস 
বিভক্ত করা যায়-_ 

প্রথম পর্যায় £ উনবিংশ শতাবীর শেষ ভাগে কৃষকদের খণভার অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। ১৯০১ সালে ছু্তিক্ষ তদন্ত কমিশন সমবায় খণদান সমিতি গঠনের সুপারিশ করেন । 
তাহার ফলে ১৯০৪ সালে সমবায় খণদান সমিতির আইন পাস হয়। ইহা ভারতের প্রথম 
সমবায় আইন। ইহার দ্বারা কৃষক ও অ-কষক দরিদ্র ব্যন্তিগণের মধ্যে শুধু সমবায় খণদান; 
সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯১১-১২ সাল পর্ধস্ত ৮,১৭৭টি সমিতি গঠিত হয়। 
উহাদের মোট সদ্য সংখ্য। ছিল ৪ লক্ষের অধিক এবং পু'জির পরিমাঁণ ছিল ৩ কোটি 
টাকার বেশি। 

দ্বিতীয় পর্যায় ৫ ১৯৪ সালের নমবামম আইনে খ্ণদান ছাড়া অন্যগুকার সমিতি 
গঠনের ব্যবস্থা ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি স্থাপনের সুযোগ না থাকায় এবং সমিতিগুলিকে 
শহরাঞ্চল ও গ্রাম্য, এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্তকবণেব যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা স্ববিধাজনক ন৷ 
ইওয়ায়, ১৯১২ সালে দ্বিতীয় সমবায় আইন পাস করা হয়। এই আইনে_ক. সমিতিগুলিকে 
দায় (1711165 ) অন্ুযাঘ্ী, সীমৃবিদ্ধদায়যুক্ত ও সীমাহীন দায়যুক্ত, এই দুই শ্রৌঁতে বিভক্ত 
করিবার ব্যবস্থ। গ্রবর্তিত হইল; খ. ঞ্ণদান ছাড়'ও অনান্য প্রকার সমিতি যথা, ক্রয়, 
বিক্রয়, গৃহনির্মাণ, বাম! গ্রভৃতি সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল; গ. কেন্দ্রীয় সমবাস় 
লমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক, ই তিন গ্রকারের কেন্দ্রীয় নমিতি 
স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। 

এই সকল ব্যবস্থার ফলে সমবায় সমিতিব সংখ্যা, সদস্য সংখ্যা, উহাদের পুঁজিব পরিমাণ, 
সকলই দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯২০ সালে সমবায় সমিতির সংখ্যা ২৮০০০, সভ্য সংখ্যা ১১ লক্ষ, 
ও চল্তি পুঁজি ১৫ কোটি টাকার অধিক হয়। 

তৃতীয় পর্যায় ঃ ১৯১৯ সালে শাসনদংস্বার আইন প'সের দ্বারা সমবায় দপ্তর প্রাদেশিক 
সরকারগুলির নিকট হস্তাস্তরিত হয়। তাহাব পর হইতে বিভিন্ন এদেশে প্রাদেশিক সমবায় 
আইন পাসের দ্বারা সমবায় প্রসারের চেষ্টা করা হয । ইহাদের মধ্যে বোগ্ধাই, মাঙীজ ও বিহার- 
উড়িব্বার সমবায় আইন উল্লেখযোগ্য । 

১৯২০-৩৭ সালের মধ্যে আন্দোলনের ক্রুগতি- ক | কিন্তু ১৯৩০ সালের 
পর অর্থনীতিক মন্দার আঘাতে আন্দোলনের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। ১৯৩৩-৩৬ সালের মধ্যে বু 
সমিতি বিলুপ্ত হয়। 

ইহার পর ১৯৩৫ সালে রিজার্ড ব্যাঙ্ স্থাপন ও উহার কৃষিণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৩৭ 
সালে প্রাদেশিক স্বাযত্বশাসন এুবর্তনের ফলে, আবার সমবায় আন্দোলনে শত্তিবৃদ্ধি ঘটে । 
১৯৪ সাল পর্যন্ত সমিতি, সদস্য ও পুঁজির পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়া যথাত্র মে, ১ লক্ষ ১৬ হাজার, ৫* 
লক্ষ, ও ১০৪ কোটি টাকারও অধিক হয়। ১৯৩৮-৩৯ সাল পধস্ত মোট জনসংখ্যার ৬ শতাংশে 
সমবায় আন্দোলন প্রসারিত হয়। 

চতুর্থ পর্ধায় £ ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কাল। এই সময়ে সমবায় 
আন্দোলনের ক্রুত প্রসার ঘটে এবং ভোগকারী সমবায়, উৎপাদক সমবায়, পরিবহণ অমবাস্থং 
গ্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সমিতির প্রতিষ্ঠায় সমবায় আন্দোলঙ্গর উল্লেখযোগ্য বৈচিহ্থা সাধিত হয) 



সা উসুল সংখ্যা হইয়াছে নি বুলি 
পঁজিব পবিমাণ দীডাইয়াছে ৩০৬ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা । 

পঞ্চম পর্যায় ঃ পবিকল্লিত অর্থনীতিব যুগে সমবায় আন্দোলন নৃতন তাৎপর্য লাভ 
করে। ভারতের পুবাতন সমাজকাঠামোব পবিবর্তে সমবায় জীবন-যাপন পদ্ধতিকে নৃতন 
সমান্কাঠামোরূপে গ্রহণ কব৷ হয়। পবিকল্পিত পথে সমবায় আন্দোলনেব অগ্রগতি আর্ত 
হয়। কৃষিকার্ধে সমবায় খামাবেব প্রবর্তন দ্বাব| ভূমিসংস্কাবেৰ সহিত ইহাকে গ্রথিত করা হয়। 
গ্রামীণণ দানের স্থুসংবন্ধ কাঠামো গঠনেব জন্য সমবায়কেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ কবা 
হুইয়াছে। ইহাতে সমবায়েব নৃতন যুগ আবন্ত হয়। ফলে প্রতি বসব ও প্রতি পবিকল্পনায় 
সমবা্ের উত্তবোত্তর অগ্রগতি দেখা যাইতেছে । ১৯৬০-৬১ সাল প্র্যস্ত সমিতির সংখ্যা বুদ্ধি 
পাইয়। ৩৩২,৪৮৮, প্রাথমিক সমিতিব সাশ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩,৪২,৪৪,৫৪৩, ও চল্তি পুঁজি 
বুদ্ধি পাইয়! ১৩১২ কোটি টাকা হইয়াছে। ১৯৬১ সালেব জুন মাস পর্যন্ত দেশবাসীর 
ধ্লায় ৩৯ শতাংশ (১৭.১২ কোটি) ইহাব প্রভ'বে আসিয়াছে। 

ভারতের সমবায় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হ ভাবতে সমবায় আন্দোলনেব ছুইটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখ! যায়। প্রথমত, কৃষিঝণদান সমিতিব প্রাধান্য । ছিতীয়ত, প্রথম হইতেই 
সরকারী প্রচেষ্টায় ইহাব সুত্রপাত। জনসাধাবণেব আগ্রহে ইহাব আকন্ত হয় নাই। 

সমবায় আন্দোলনের সাফল্য 
১০171624501 00০02778775, 820 চাচা 

“ ভারতের সমবায় আন্নেলন নিম্নলথিত ক্ষেত্রে সাফলা লাভ কবিঘাছে বলিয়া! দাবি করা হয়। 
১. নদের হর হ্রাস: সমবায় সমিতি কতৃক প্রদত্ত খণের পরিমাণ অল্প হইলেও 

উহার ফলে গ্রম্য মহাজনগণ সুদের হাব কমাইতে বাধ্য হইযাছে। 
২. গ্রামবাসিগণের মধ্যে সঞ্চয়স্বভাব বৃদ্ধি £ "সমবায় খণদান সমিতি, জমি- 

বন্ধকী ব্যান্ক, কেন্দ্রীয় সমবার ব্যাঙ্ক প্রস্তুতি গ্রামীণ জনসাধাবণকে সঞ্চয়ে উৎসাহ দিয়। গ্রাম্য সঞ্চয় 
বুদ্ধি করিয়াছে । 

৩. অনুৎপাদনণীল খণ হ্রাস: সমিতিগুলির অস্তিত, ইহাদের প্রচার ও খণদান 
নীতির ফলে ভে গেব জন্য খণ গ্রহণে পরিমাণ কমিয়াছে। 

৪. উৎপাদনশীল খণ বৃদ্ধি £ কৃষকগণ্বে উৎপাদনশীল খণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
৫. কৃষিকার্ধের উন্নতি : সমবায় সমিতির মারফত সরকারী কৃষি দপ্তর কৃ'ক 

উৎকৃষ্ট বীজ, পশু, সার ও হস্বপাতির প্রচার, ব্যবহ শিক্ষাদান ও বণ্টন কাধ ঘটায় রুষিকার্ধের 
উন্নতি ঘটিয়াছে। 

৬. গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উল্লতি £ সমবায় সমিতির মাধামে খণদান, উৎপাদন 
লংগঠিত করা, বিক্রন্ন পরিচালন! ইত্যাদির ফলে গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিক।শ ঘটিরাছে। 

। এ” জনস্বাস্থ্যের উল্লতি £ সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে স্থাস্থাসম্ম তয়গে 
গার প্রহতত শিক্ষাদান, জল নিকাশন বাবস্থার গ্রবর্তন, স্বাগ্সশ্মতরূপে গোশালা নির্মাণ ও পত্র 
ধর শিক্ষাদান) ফাতব্য চিকিৎসালয় প্রবর্তন প্রভৃতির বার! গ্রামাঞ্চলে জনস্বাস্থ্য এবং এসম্পফিত 
জাডার উনি ধীর 



ইর়িতী জনলাধারণৈর বাছীয়ত ; কিযি ওপুটির সিীযাবিিন্দিরিত অনখ্েণায 
| সোগকারী সমবায় সা্ঈতি, শ্রয়িক ও কর্মচারিগণের খণদাক সমি সৃতি সান্ডগুণের 

মাঁনাভাবে সেব! ও সাহাঁধ্য প্রদান করিতেছে। 

৯৯ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালনার নিক্ষাদান : ছোটবড় বিবিধ সমবায় সমিতিগুি 
প্ররুতপক্ষে উহার কর্মচারী ও পবিচালকবর্গের শিক্ষাক্ষেত্র । এই সকল সমিতির সদশ্ত লাধারণ 
রুষক ও অন্যান্য জনসাধারণ, ইহাদের মধ্যে কাজ করিতে গিয়া কিরূপে অর্থনীতিক কার্ধকলাপ 
পবিচালন! করিতে হয় তাহা৷ শিক্ষ। করিবার সুযোগ পাইতেছে। 

১*. জামাজিক ও নৈতিক মূল্য : সস্যগণের মধ্যে বিবাদ কলহ ও মনোমালি্চ 
দূর করিয়া, সম-অধিকার ও হুযোগেব ভিত্তিতে দরিদ্জন্রেণীর মধ্যে এক্য স্থাপন করিয়া, 
সমবায় আন্দোলন দেশের জনসাধাবণের এক্য বৃদ্ধি, পার্ম্পবিক সহযোগিতা, সমাজচেতনা ৪ 
নৈতিক উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে । 

সমালোচন! £ কিন্তু ভাবতে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে যতই সাফল্যের দাবি কর! 
হউক ন! কেন, বাস্তবে ইহাব সাফল্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভাবতে কয়েকটি 
সমবায় সংগঠনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঘটিলেও সামগ্রিকভ'বে ইহা অতীতে ব্যর্থ হইয়াছে 
বলা চলে। 

১ সমবায় আন্দোলন প্রধানত কৃষিখণদানের ক্ষত্রেই আবদ্ধ রহিয়াছে । 
কষিজীবনেব অন্থান্তয ন্েত্রে বিশেষ প্রসাবিত হয় নাই। 

২. কৃষি খণদান ক্ষেত্রেও ইহা.ব্যর্থ হইয়াছে। সারাভারত গ্রামীণণ সমীক্ষা 
কমিটি দেখাইয়'ছেন যে পঞ্চাশ বসব ধবিয়া ক্ষিখণদান সত্বেও সমবায় সমিতিগুলি কৃষকদের 
প্রয়োজনীয় খণেব ম'ত্র ৩ শতাংশ সবববাহ কবে। স্থৃতবাং উহাবা গ্রাম্য মহাজনদের অস্তষ্ত 
বন্ধন হইতে কৃষকগণকে মুক্ত কবিতে পাবে নাই। 

৩. সমবায় সমিতিগুলি নিজেরাও উচ্চহারে ( শতকব। ১২২ টাকা প্বস্ত) মদ আদায় 
করায় সুদের হার বিশেষ কমে নাই । 

৪. জমি প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তির জামিন ছাঁড়। সমবায় দমিতিগুলি খণ দেয় 
না। ইহাতে দবিদ্র কষকগণ সমবায় খণেব স্বিধা লাভ কবে নাই। কারণ তাহাদের 
অনেকেরই জমির মালিকানা! নাই। লাভ হইয়াছে প্রধানত ধনী ও মাঝারি কৃষকগণের। 

৫. অ-ধণদান সমিতিগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাতত্ব অর্জন করিভে পানে 
নাই। এই সকল সমিতিগুলি, যথা, ক্রয়-বিক্রয় সমিতি, উৎপাদক সমিতি প্রভৃতির সহিত 
খপদান সমিতিগুলি কোন সংযোগ বাধে না। ফলে যাহারা খণ পাইল; তাহার! উ্ব 

উৎপাদনকযে নিয়োগ কবিল কিনা তাহার জ্বারকী ঘটে না। 

৬. কৃষকগণের দীর্ঘমেয়াদী খণ সরবরাহে সমবায় আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ ই 
(ছে বলা যায়। 

৭. অধিকাংশ সমিতিই স্থল্পকাল স্থায়ী হয়। অনেক সমিতি কিছুদিন কাছের ৭: 
চল হুইয়। পড়ে। খণদান সমিতিগুলি খণ আদ'য়েও অন্থমৃতা দেখাইয়াছে। 

অবশ্য পরিকল্পনার গত এক দশকে সম মমবায় আন্দোজনের পুনগঠন ছারা ইহার উল্লেখ 
যোগা অগ্রগতি ঘট়িতেছে। 



রত 

চান্বায আন্দোজিলের ব্যর্থতার কারণ (ভ্রান্তি ও অনন্যা) 
ই ০৪ 088দা8/03 & ৮২081 ৃ 

যথেষ্ট আশা, প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা! লইয়া! ভাবতে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘাটিয়াছিল। 
সরকংরেব তরফ হইতেও ইহাতে আগ্রহ ও সাহায্যের কোন ক্রি হয় নাই । তৎসত্বেও ভারতের 
সমবায় আন্দোলন উহা'র প্রতিশ্রুতি রক্ষ। করিতে পারে নাই । স্যার বিশ্বেশ্বরাইয়া হইতে আরম্ত 
করিয়া! সারা ভারত গ্রামীণঞ্ণ সমীক্ষা কমিটি পর্যন্ত অনেকেই ইহার ব্যর্থতা সম্বন্ধে উল্লেখ 
করিয়াহেন। যে সকল কারণে ভারতে সমবায় আন্দোলন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভে ব্যর্থ 
হইয়াছে তাহ। নিম্নে বর্ণিত হইল । 

১. সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের কতকগুলি পূর্বশর্ত আছে। সদস্যদের মধ্যে এক্য, 
উদ্দার দৃষ্টিভঙ্গী, পরার্থপরতা, চাবিত্রিক দৃঢ়ত। ইত্যাদি গুণাবলী আবশ্যক । নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, 
কুসংস্কার ও রক্ষণশীল মনোভাব প্রভৃতি ভাবতে সমবাঘের অনুকূল পবিবেশ সৃষ্টি করে নাই। 

২. অত্যধিক সরকাবা হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ গ্রাম্যজনসাধারণের মধ্যে উদ্যম ও উৎসাহকে 
বিনষ& করিয়াছে । 

৩. সমিতিগুলির পরিচালনার বিভিন্ন ভ্রর্টিও ইহীদেৰ বার্থতীর জন্য দায়ী | খণদানের ক্ষেত্রে 
পক্ষপাতিত্ব, খণ আদায়ে অক্ষমতা, পরিচালকগণ কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজন পোষণ, 
হিসাবের কারচুপি, স্বজন ও ধনী যাতব্ববদের কর্তৃত্ব, খণদানে অসাবধানতাঃ অন্ৎপাদনশীল, 
উদ্দেশ্যে খণদান, সমিতি পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতি অমান্য, দলাদলি, সমিতির কর্তৃত্বের মধ্যে 
কায়েমী স্বার্থের স্বষ্ট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এই সকল কাবণে সমিতিগুলি কাধদক্ষতা লাভ 
করে নাই। ] 

৪. সমিডিগুপিব আঘিক সাচ্ছল্যেব অভাব ও খণমঞ্জব করিতে অযথা বিলম্ব সমবায় 
আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ । 

৫. খণদানসমিতর আধিক্য, সমবাব আন্দোলনের ব্যর্থ তাব অন্যতম কারণ । সমবাষ যে 
একটি সম্পূর্ণ পৃথক কার্ষপদ্ধতি, ইহা বে একটি নৃতন আদর্শবাদ, জীবনযাপনের নৃতন পথ, 
'একথা জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পাবে নাই। 

৬, সমবান্ধ সমিতিগুলিব অত্যন্ত ক্ষদ্রয়তন এবং খণদান সমিতিগুলির সীমাহীন দাস 
উহাদের কার্ধকর ভূমিকা গ্রহণে অসথবিধ। সৃষ্টি করিয়াছে । 

৭. কেন্দ্রী্ এবং রাজ্যসমবাদ ব্যাহ্গুল্পর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, উহ্থারা 
সমবায় সমিতি ও উহাদেব কার্যাবলীতে মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে অন্তান্ত সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির 
মতই কাজকারবার চালাইয়াছে। 

৮. সর্বোপরি, অতীতে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিক ক্ষেত্রের সামগ্রিক ছুরবস্থাই সমবায় 
আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। সে সময় কৃষি ও, গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনের 
কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় শুধুমাত্র খণদান ছ্বারা কৃষক ও কৃষির উন্নতির চেষ্টা বিফল 
হইয়াছে । ফলে সমবায় আন্দোলনও অগ্রসর হইতে পারে নাই । 

তারতে সমবায় সংগঠনের কাঠামে। 
পা ওা10 0৮ রা, ৩005পাছ। 810%10414 

ভারতের।লমবায় সংগঠন তিন পর্যায়ে বিভক্ত । 
*১* জার্ব নি্জপর্যায়ে স্থানীয় ঞব। গ্রামত্তরে রহিয়াছে প্রাথমিক সমবায় সমিতিতুলি। 



১৫৯ 

-৬১ সালে সারাভারতে উহাদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩:৪২ কৌটি এবং কার্কর পুঁজির 
' পরিমাণ ছিল ১৩১২৪ কোটি টাকা। 

২. মাধ্যমিক পর্যায়ে জেলান্তরে রহিয়াছে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় সংগঠন 
ব। ইউন্য়িন। ১৯৬০-৬১ সালে এইরূপ পর্যায়ের সংগঠন- কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ধ ছিল ৩৯০টি । 
উহাদের চল্তি পুঁজির পরিমাণ ছিল ৩০৪*০৫ কোটি টাকা । এ বৎসর কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী 
ব্যাঙ্কের সংখা। ছিল ১৮টি, এবং উহাদের চল্তি পুঁজি ছিল ৪৭৬ কোটি টাক । ১৯৬১ 
সালের জুন মাসে কেন্দ্রীষ বিক্রয় সমিতিগুলির সংখ্য। ছিল ১৭১টি। উহার্দের চল্তি পুঁজি ছিল 
১০৩৪ কোটি টাক।। হছ। ছাড়া দৃপ্ধবিক্রর» চিনি উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বহু কেন্দ্রীয় 
সমিতি রহিয়াছে । | 

৩, সর্বোচ্চ পর্ধায়ে বাজ্যন্তবে বহিয়াছে রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্ক, সর্বোচ্চ প্ধায়েব সমিতি 
( 479» 300195 ) প্রভৃতি । ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে রাজ্যসমবা ষ ব্যা্ছের সংখ্যা ছিল 

২১টি ও উহাদের চল্তি পুঁজির পরিমাণ ছিল ২২১৬৫ কোটি টাক।। ১৯৬১ সালের জুন 
মাসে রাজ্য বিক্রয়ঘমিতির সংখ্যা ছিল ২৪টি এবং উহাদের মোট চল্তি পুঁজি ছিল ৯'০৮ কোটি 
টাকা। রাজ্য তন্তবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ২২টি । উহাদের চল্তি পুঁজি ছিল ৬'৪৪ কোটি 
টাক।। ইহা! ছাড়া রাজ্য ইউনিয়ন নামে পবিচিত, সবৌোচ্চ পায়ে আবে ২৯টি সমিতি ছিল। 

সমবায় সমিতিগুলির প্রকারভেদ 
টাল 201) 02 ০0021588715 39605217755 

উদ্দেশ্য অনুযায়ী সমবায় সম্সিতিগুলিকে ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কব চলে। যথা-_-১. খণদান 
সমিতি ও অ-ণদান সমিতি। 

১. খণদান সমিতি ( (06018 5০০156168 1 ইহাদের মধ্যে কষিঝণদান এবং 

অ-কৃষিঞ্ণদান উভয় শ্রেণীর সমিতিই রহিয়াছে । ভারতে সকল পর্যায় ও শ্রেণীর খণদান সমিতির 
সাম্প্রতিক অবস্থা নিম্বব্ূপ।৯ '“কৃষিকাধের অর্থসংস্থানঃ অধ্যাযে সমবায় খণদান সমিতি ও 
জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি সম্বদ্ধে বিশদ আলোচনা কর। হইয়!হে। 
সমিতি বৎসর সংখ্যা কার্কর পুজি 
রাজ্যসমবায় ব্যাস্ক ১৯৬০-৩১ ২১ ২২১৬৫ কোটি টাক! 
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ্ ৩৯০ ৩০৪ ৯, 
প্রাথমিক কৃষি- 
খণদান সমিতি জুন ১৯৬১ ২১২,১২৯ ২৭৩৯২ রর 

শশ্ত ব্যাঙ্ক সমিতি রঃ ৯,৪১২ ৫৩৫ ১) 
কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক ১৯৬৭-৬১ ১৮ ৪৭৬ ), 

প্রাথমিক জমিবদ্ধকী ব্যাঙ্ক সু ৪৬৩ ২৬৯৯ ৯১ 
অ-কষি খপদান সমিতি জুন ১৯৬১ ১১,৯৯৫ ১৫৩ 

২, অ-খণদান সমিতি ( 2০-০:5: 50০160069 ) 8 খণ সমবাম়ের অতিরিঝ 

প্রাধান্ত ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রধান ভ্রটি। খণদান ব্যতীত অন্থান্ত উদ্দেশে গঠিং 
সমিতির সংখ্য! অত্যন্ত অল্প। অতীতে ইহাদের বাঞ্ছনীয় বলিয়। গণ্য করা হইলেও, সম্প্রসারণে, 
সবিশেষ চেষ্ট| হয় নাই। 

১৬ 02388 59658. 



রী চাদ বাসন ও সন্ল।। ৩ অহ শু ছহুগ্ত্ দশম লন আনকোরা, দিল ) 

জে হও উতঙ্গীর পরিবর্তন খটে, তেমনি অ-খণদান সমবাধ সমিতিগুলির উপরও যাদু খানা 
ঈ্জারোপিত হয়। পরিকল্পনা কমিশন সমবায় কার্ষধারাকে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনগঠঠন ও উন্নয়নের: 
ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । : 

এই উদ্দেস্ট ও দৃষ্টিভঙ্গীর পটভূমিকায়, ম্বভাবতই কৃষিকার্ধের যাবতীয় অংশে, কৃষিজাত ও 
বিবিধ কীচামাল বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিক্রয়যোগ্য পণ্যে বূপাস্তরকরণে ( 7১:099881) ), কৃষি ও 
কুটির শিল্পজাত পণ্যের বিক্রয়ে, গ্রামা- পরিবহণ, ভোগকারী সমবায় বিপণি স্থাপনে, কুটির 
শিল্পের উৎপাদন সংগঠনে, পূর্ত কাধে নিযুক্ত শ্রমিকগণের শ্রম সরবরাহে, শস্যবীমা, শশ্যরক্ষা, 
ইত্যাদি বিবিধ নৃতন ও পুরাতন ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলন বিস্তৃত করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। 
এই সকল বিবিধ সমিতিগুলির উল্লেখযোগ্য কয়েকটির আলোচনা করা গেল। 

ক. জমবায় বিত্রযন সমিতি (0090061806০ [10910156006 5০০1606৪ ) 

ইচ়াদের ছার! মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী দূরীভূত হইয়া উৎপাদক ও ভোগকারী উভয়ের লাস্ধ হয়। 
উৎপাদকগণের আয়ু বাড়ে, (ভ!'গকারিগণের ব্যয় কমে। ১৯৬১ সালের জুন মাসে দেশে 
৩,১০৮টি প্রাথমিক বিক্রর সমিতি, ১৭১টি কেন্দ্রীয় বিক্রয় সমিতি ও ২৪টি রাজ্যবিক্রয় সমিতি 
ছিল। প্রাথমিক সমিতিগুলির মোট সন্ত সংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষেরও বেশি। উহাতে চল্তি 
পু'ত্রি ছিল ২৮ কেটি টাক'র অধিক। 

খ. সমবায় প্রক্রিয়াজাতকরণ সমিতি ( 0০০0০678656 7100658708 

9০1606৪): ইক্ষু হইতে চিনি ও গুড় প্রস্থত, ছুপ্ধ হইতে ছানা মাখন ঘি তৈয়ার, 
, প্রভৃতি কধেব দ্বারা বিবিধ দ্রব্যকে নানাবিধ বিক্রয়োগ্য বিভিন্ন পণ্যে 

স্কপাস্তরিত করা হয়। এইজন্য এই সকল কাকে প্রক্রিয়াজাতকরণ ( [)7:0093510 ) বলা হয়| 

এই প্রকার সমিতি স্থাপনে শুধু যে গ্রামবাসিগণের আয় বাড়িবে এবং তাহাদের খ্ধণগ্রহণ- 
যোগ্যতা বাড়িবে তাহা নহে, ইহাদের উন্নয়নের ফলে গ্রামাঞ্চলে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৃতন 
স্থযোগন্থবিধা দেখ। দিবে। ফলে পরিপূর্ণ সমবায়িক গ্রামীণ অর্থনীতি গঠন সহজ ও সম্ভব 
হইবে। এই সকল সমিতির মধ্যে সমবায় চিনিকারখানা, গুড় ও চিনি প্রস্তুতকারী প্রাথমিক 
প্লমিতি, ছুপ্ ইউনিয়ন, তুলাবীজ ঝাড়াই, পাট ও তুলার গঁ(ইট বাধাই সমিতি প্রভৃতি প্রধান। 
১৯৬১ সালের জুন মাসে এক্ূপ সমিতিগুপির সংখ্যা ছিল ৬১৫৯১ এবং উহাদের সন্ত ও মোট 
কার্ধকর পুজির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬১০,৫৮১ এবং ৭৬ কেটি ৯৫ লক্ষ টাকা । 

গ. লমবায় কৃবি (0০০961801৮6 79075108 )£ গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনের 
নয গ্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় কৃষির প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। 
আগামী দশ বৎসরে যাহাতে দেশের কৃষিভূমির বিশিষ্টাংশে সমবায় কৃষি বিস্তৃত হইতে পায়ে 
সেঙবন্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় কৃষির দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের কথ! বলা হইয়াছিল। জনসংখ্যার 
বুদ্ধির স/ইত, কৃষির উৎপাদন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্রত বৃদ্ধির জন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায় 
স্কঁষির ব্যাপক সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে । ১৯৬১ সালের জুনমাসে নানারূপ 
ঈ্ঘরায় খামার সমিতির সংখ্যা ৬৩২৫, উহাদের সান্য সংখা! ৩০১৪, ৫৬ ও কাধকর পুজি 
গদিনাধ ছিন ৬:৯* কোটি টাকা। (এসম্পর্কে 'কৃষিকার্ধের সংগঠন অধ্যায়ে বিদ্কৃতত 

বষ্টব্য। 
্ ্চোগকারী সমবায় ((0:9155005628/ 0001790805৩ ) $ দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধ ও 

ঘুষপরীবতাফায়ে 'িয়মিত অব্যসামত্ীবনটনের ভন্ত বহু ভোগকারী অবাধ লমিতি স্থাপিস্ হয 



কল১৫২ সালে এপ প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা হিল ৯৭৭৭ এবং সন্াসংখ্য। ছিল ১৮ 
লক্ষ) বেটাফেনার পরিমাণ ছিল ৮২ কোটি টাক1। পরবর্তীকালে বন্ছ সঙ্ষিতি বিনাষ্ট হয়। 
১৯৬১ সাপের জুনর্মাসে এরূপ সমিতির সংখ্যা ্াড়ায় ৭১১৩৩। উহাদের সভ্যসংখ্যা ছিল প্রা 
১৪ লক্ষ! উহাদের মোট কার্ধকর পুঁজির পরিমাণ ছিল ১১৮২ লক্ষ টাকা। তৃতীয় 
পরিকল্পনায় এরূপ আরও ২২০০ প্রাথমিক এবং ৫০টি পাইকারী সমিতি স্থাপিত হইবে! 

উ. শিল্পমমবায় সমিতি (10253608] 0০০09:861559 ) 2 হস্ঠালিত ভীত, 

নারিকেল কাতা ও অন্যান্য কমেকটি দেশীয় কুটির শিল্পে শিল্পসমবায় সমিতি এদেশে সফল 
হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে শিল্পপমবায়গুলির সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০১০০ উহাদের 
সভ্যসংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ । তৃতীয় পরিকল্পনায় উহা! বাড়াইয়া৷ যথাক্রমে ৪০,০০০ ও ৩০ লক্ষ 
কর! হইবে। (তৃতীয় খণ্ডে, 'কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প” অধ্যায়ে ইহাদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন 
কর! হইয়াছে )। 

চং শ্রম ও পুর্ত সমবায় সমিতি (199001 200 (00025000001 

0০০006:861৬65) 2 গ্র!মাঞ্চলে সেচ ও অন্ান্য উন্ন্ন প্রকল্পেব কাঙ্ছে নিযুক্ত শ্রমিকগণের 

হারা শ্রম ও পূর্ত সমবায় সমিতি গঠনের উপর প্রথম পবিকল্পনাকাল হইতেই বারংবার গুরু 
আবোপিত হইয়াছে । এইরূপ সমিতি গঠনেব দ্বাব। অদক্ষ ও ্বল্পদক্ষ অ্রমিকগণ সংঘবদ্ধতাবে 
নিজেবাই বিভিন্ন প্রকল্পে শ্রম সরব্বাহের ভর লইতে পাবে। ফলে শ্রমিকদেব আয় বৃদ্ধি গু 
ঠিক।দারদের শোষণ দুব হয়। রাজস্থান, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও অন্ধ রান্্ে এইরূপ সমিতি অধিধ 
গঠিত হইয়াছে । 

ছ্. গৃহনিমণ সমবায় (70095106 00006186193) 2 শহর ও গ্রামাঞ্চলে এক: 

শিল্পাঞ্চলে গৃহনির্মাণ কার্ধে গৃহনির্াণ* সমল'ঘ সমিতি গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ কর 
হইয়াছে। এই প্রকার সমিতি অপেক্ষারুত অল্পব্যযে গৃহনির্যাণে সক্ষম । কারণ যাহাদের 
গৃহ নির্মিত হইবে তাহারাই ইহার সভ্য। এইরূপ সমিতিতে সুবিধাজনক শর্তে খ্ধণ শু 
গৃহনির্মাণের মালমসলা দিঘা সাহাষ্য কবিবাব নীতি গৃহীত হইয়াছে । ১৯৬১ সালের শেখে 
দেশে ৬৪৫৮টি গৃহনির্মাণ সমবায় ছিল। ইহাঁদেব কার্ধাবলীব নেতৃত্ব ও সহায়তা দানের জন্ত 
তৃতীয় পরিকল্পনায় একটি কেন্দ্রীয় গুনিমীণ পরিষদ (090৮9] 17008171 730210 ) ও 

প্রতি রজো রাজ্য গৃহনির্যাণ পরিষদ (9৮০0 [7095170£ 73০0270. ) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ 

করা হইয়াহে। 

সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন ৪ বিভিন্ন সুপারিশ 
50704 8184710 8 05 22) 00০0787৮1৬5 810৬7050247 

অতীতে সমবায় আন্দোলনের দোষ-ক্রুটিগুলি দূর করিয়া উহাকে শক্তিশালী করিবার ভবন 
বিবিধ বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠান (যথা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিখণ বিভাগ ) নানাপ্রকার সুপারিশ 
ফরিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে আংশিক ফল পাওয়া! গেলেও অন্দোলনের সবিশেষ উন্নতি দেখ 
বায় নাই। এই সকল সুপারিশে সমিতিগুলির পরিচালনার উন্নতি, হিসাব রক্ষণের ব্যবস্থা, 
খণ প্রদানের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য, স:মতিগুলির আয়তন, সমবায় শিক্ষার প্রসার প্রস্ভৰি 
মম্পর্কে নানাব্ধি পরামর্শ দেওয়া! হইয়াছিল । এই লকন দোষ দূর করা অত্যন্ত প্রয়োজন সন্বো 
মাই। কিন্তু এ সকল,দুপাছিশের পশ্যাতে কোন লামগ্রিক দৃিভবী ছিল ন!। কুষি ও সমর 
কে অনান্য হচিত এমং বযবারের ভিভিতে সমর নি  পামীণ কথনীতিক কাদার 

৬৬ (ছল 



খগঙ 

লংগঠন দ্বারা যে উভয়ের উন্নতি সম্ভব. ও উহাতে পরষ্পর পরম্পরকে সাহাধা' করিয়া উডয়েই 
শক্তিশালী হইতে পারে, এইরূপ মৌলিক ও সামগ্রিক দৃষ্টিতে ইতিপূর্বে কেহ সমবায় সম্পর্জে: 
চিন্তা করেন নাই। 

ক. সারাভারত গ্রা।মীণঞ্ণ সমীক্ষা! কমিটির সুপারিশ (81050): 
১৯৫১-৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতৃক নিযুক্ত সারা ভারত গ্রামীণখণ সমীক্ষা কমিটি গ্রামীণণ 
কাঠ'মোর পুনর্গঠনের জন্য যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা বস্ত্রতপক্ষে ভারতের সমবায় 
আন্দোলনের পুন্গঠনেরই স্থপারিশ। ভারত সরকাব এ সকল সুপারিশ গ্রহণ ও কার্ধে পরিণত 
করিয়াছেন। ফলে সমবায় আন্দোলন যে পথে পুনগঠিত হইডেছে তাহার মূল কথা হইল-. 

১. সমবায় কাঠামোর প্রতোোক পর্য যে__ প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও সর্ধোচ্চ বা রাজ্য সমিতির 
স্তরে সরকারকে আধিক ও অন্যান্ত ভবে ককর অংশ গ্রহণ কবিতে হইবে । রাজ্য 
মরকারগুলি সমবায় সমিতিসমৃচকে খণদান ছাড়াও উহাদের শেয়ার কিনিয় পুঁজির একাংশ 
সরবরাহ করিবে। পরে সমিভিগুলি ষতই আত্মনির্ভরশীল হইবে ততই সবকার সরিয়া আসিবে । 
২, সমবায় সমিতিগুলিকে বৃহত্বর কবিতে হইবে । তাহাতে উহাদের শক্তি-সামর্থয ও কার্ধ- 
কারিত৷ বাড়িবে। ৩. গ্রামীণ অর্থনীতির অন্ান্ত যাবতীয় কার্ষে, যথা, ভূমিকর্ষণ, সেচ, কৃষিপণ্য 
কু বিক্রয়, বাঙ্জ ও সার বণ্টন, কুটির ও গ্রামা শিল্পসমূহ সংগঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায় নীতির 
প্রয়োগে গ্রামা জনসাধারণের সমগ্র অর্থনীতিক জীবন সমবান ভিত্তরতে পুনর্গঠন করিতে ইইবে। 
৪. সমবায় খণ, ক্রয়-বিক্রয় এবং উৎপাদনকারী সমবায় সমিতিগুলির কর্মপন্থার মধ্যে ঘণিষ্ঠ, 
সংযোগ স্থাপন কবিতে হইবে | ৫ সমবায় সমতিগুলির মধ্যমে কৃষিপণ্যের বিক্রমুকারষের 
প্রস'রের জন্ত সার'দেশে সমবায় সমিতির দ্বরা ও সরক,বী উদ্যেগে ও সাহাযো অসংখ্া গুদাম 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । এই সকল সরকারী ও সমবায় গুদামে পণ্য জমা দিয়। কৃষকগণ যে 
রসিদ পাইনে তাহার জামিনে ব্যাঙ্ক হইতে খণের ব্যবস্থা কবিতে হইবে। ৬ সমবায় 
মমিতিগুলি যাহাতে মফঃম্বলের এক স্থান হইতে অন্যত্র সহজে ট,ক| পাঠাইতে পারে এবং 
সমবায় সমিতিগুলির ক ধে নানাভ বে সহায়তার জন্য রাষ্ট্রে মালিকানাঘ একটি নৃতন ধরনের 
বাণিজ্যিক ব্যাস্ক স্থাপন করিতে হইবে। ৭ সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী করিধার জন্ত 
অধিকসংখাক সমবার কধিগণের শিক্ষার উপযুক্ত ব্য৭স্থ। কহ্তে হইবে। 

থ. অগ্ঠান্ত বিশেষজ্ঞ মহল হইতে সমবায় আন্দোলনের উন্নয়নের জঙ্য 
পরামর্শ ১. অধিকসখ্যার সীমাবন্ধ দয় সম্পন্ন ধ্ণরান সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। 
২. জমির পুবিবর্তে উৎপন্ন ফসলের জামিনে খণদান ব্যবস্থা প্রবঞন করিতে হইবে। ৩. কেন্রীয় 
ও রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুলে সমবায় সমিতির খণের দবিকে অগ্রাধিকার দিবে । ৪. রাঙ্গয ও 
কেন্দ্রীয় স্মবার ব্যাস্কগুলিকে সমবায় আন্দোলনেব উন্নতি ও সমব,য় সমিতিগুলির সাহায্যের দিকে 
মার মনোযোগ দিতে হইবে । ৫. রাজ্যসমবায় দপ্তবগুলীকে উপযুক্রূপে সমবায় সমিতির 
“হিসাবরক্ষণ ও পরীক্ষার জন্য যে গ্য কর্মী বাড়াইতে হইবে। 

গ. সমবায়ের পুনর্গঠনের জগ্ঠ স্তার ম্যালগকম ডালিংয়ের সুপারিশ £ ্বিতীয 
পরিকল্পনাকালে বিখ্যাত সমবায় বিশেষজ্ঞ স্যার ম্যালকম ভাপিংকে কলন্বো-পরিকল্পনার পরামশ- 
গ্বাতা রুপে ভারতে সমবায় আন্দোলনের পুনগঠন সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্ক আমন্ত্রণ করা হয়। 
াহার স্থপারিশগুলি অনেকাংশে সারাভ।রত গ্রামীণঝণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশের বিপরীত । 
তাহার প্রধান স্থপারিশগুলি হইল £ ১. বৃহত্তর আকারে সমবায় সমিতি গঠন বংঞনীয় নহে। 
ইহাতে সদন্তগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠজীঁ, মতৈ্য প্রভৃতি বিনষ্ট হইবার আশঙ্ক] থাকে । এজন 



১৬ 

'পেক্ষাকৃত হ্ুদ্রাকার সমিতি গঠনই স্থবিধাজনক | * ২. সমধায় আন্দোলনে ঘনিষ্ঠ তর 
সরকারী অংশগ্রহণ উহার বিকাশে বিদ্ব ঘটাইতে পারে। ইহার ফলে সমবায়ের আত্মনির্ভর- 
শীলতার নীতি ক্ষুগ্র হইবে। ৩. নানাপ্রকার অ-খণদান সমিতি যথা ক্রয্প সমিতি, বিক্রযথ 
সমিতি গ্রভৃতি অধিক সংখ্যায় ক্রতগতিতে স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় নহে। সামগ্রিকভাবে 
সমবায় আন্দোলন এখনও উহার অন্তনিহিত দূর্বলতামুক্ত হয় নাই। তছ্পরি ইহার ভ্রু 
সম্প্রদারণের ফলে দুর্বল ভিত্তির উপর বিরাট সংগঠন স্থায়ী হইবে না। ৪. সমবায় 
আন্দোলনের সম্প্রসারণের কাধক্রম স্থানীয় অবস্থার দিকে এবং কৃষকদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়। প্রপরন ও কাধকর করিতে হইবে। ৫. নূন সমিতির সংখ্যাবৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন, 
তেমনি পুরাতন সমিতিগুলির দোষ-ত্রুটি দূর করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্ট। কর৷ উচিত। 

ঘ জমবায় সম্পর্কে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের প্রস্তাব £: ১৯৫৮ সালে জাতীয় 
উন্নয়ন পরিষদ সমবায়ের উন্নয়নের জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইহার সারাংশ হইল যে, 
সমবায় আন্দোলনকে জনসাধারণের একটি নিজ্ম্ব আন্দোলনে পরিণত করিতে হইবে । ইহাতে 
জনসাধারণের ব্যাপকতঘ অংশগ্রহণের জন্য গ্রামীণক্ষেত্রে গ্রামসমাজকে ভিত্তি করিয়া সমবায় 
আন্দোলনেব পুনর্গঠন করিতে হইবে । এক-একটি গ্রাম লইয়৷ এক-একটি সমবায় সমিতি গঠন 
করিতে হইবে । ১৯৬ সালের সেপ্টেষ্বব মাসে জাতীয় উন্নয়ন পবিষদ একটি প্রস্তাবে বলিয়াছেন 
ষে, ষে সকল গ্রাম খুব ছোট, তথায় কবিধার জন্য একাধিক গ্রায় লইয়া একটি সমবায় সমিতি 
গঠন কর] উচিত। তবে সদশ্তদের মধ্যে ঘনিষ্ট ত পারম্প রক নির্ভরশীলতা ও সামাজিক সংঘ- 
বন্ধতাঁব মৌলিক সমবায় নীতি যাহাতে অক্ষুপ্র থাকে সেঙ্জন্য, এই প্রকার সমিতির অধীনস্ত গ্রাম- 
গুলির জনসংখ্া। ৩০০০-এর ( অর্থ।২ ৫০০ হইতে ৬০০ কৃষক পরিবারের ) অনধিক এবং এগুলি 
কেন্দ্রীয় কারধীলয়ের ৩-৪ মাইল পরিধির গ্নধ্যে আবন্ধ থাক উচিত। এই সমিতিগুলি “সেবা 
সমবায় সমিতি" (8০0:%1০৪ ০০0190115০ ) নামে পরিচিত হইবে। ইহারা নিজ নিজ গ্রামের 

অধিবাসিগনকে খণদান হইতে আবন্ত করিয়।, গ্রামস্থ কলষকগণের সেচ, সার, বীজ, যস্ত্রসাতি 
সরবরাহ ও পণ্য ক্রম্বিক্লম্নের ভার গ্রহণ করিবে। কুটিরশিল্লেব কারিগবদের জন্য ক.চামাল 
সরবরাহ, উৎপাদন সংগঠিত ও তত্বাবধান করা প্রভৃতি কাধও পবিচ লনা করিবে । সামাজিক 
ক্ষেন্ত্রে গ্রামীণ সেবা সমবায়গুণি গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সহযোগি তায় শক্তিশালী হইবে। এইক্প 
একদিকে গ্রামীণ জনসাধারণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনীতিক জীবন গণতন্ত্র ও 
ব্যাপকতর সমবায় নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত হইবে । 

পরিকল্মনাকালে সমবায় সম্পর্কে সরকারা নাতি 
81নও। 6০ 00070574710 70017101174 25721020 

পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার স্চনা হইতে সরকার নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়!। সমবায় আন্দোলনের 
পুর্গঠন ও সম্প্রসারণে অগ্রসর হইয়াছেন। 

প্রথম পরিকল্পন। $ প্রথম পরিকল্পনায় বল! হয়, দেশের পরিকল্পুত অর্থনীতিক উন্নয়নে 
সমবায় এমন একটি অস্ত্র যাহা অ্থশীতিক কাধাবলীর এবং ক্ষমতার বিকেন্ত্রকরণ ও স্থানীয় 
উদ্যোগ বজায় রাখিয়! পরিকণ্পনার সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে সবিশেষ সাহায্য করিতে 

২পারে।৯ 

পরিকল্পনার সাফলোর জন্ত সমবায় পদ্ধতির প্রয়োগকে পরিকল্পনার বিবিধ কাধক্রমের অপরি- 
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৯৯৫ 

হা এগ বাঁয়া বিবেচনা করার নদে শ দেওয়া! হয়। প্রঙ্ছম পাধকজ্সনার় আবও ধলা হয. 
গ্রামীণ অর্থনীতিব পুনর্গঠনের জন্য যে নৃতন সামজিক ও অর্থনীতিক প্রতিষ্টান সি করিতে 
হইবে তাহাব একটি হইল গ্রাম পঞ্চায়েত ও অপবটি হইল সমবায় সমিতি । হহায়া 
পবস্পবেব সহায়তায় গ্রামস্তবে পবিকল্পনার সার্থক বপাষণে সহায়ক হইবে। 

এই দৃষ্টিভীব পশ্চাংপটে সমবায় আন্দোলন যাহাতে উপযুক্ত ভূমিকা পালন কবিত্তে 
পাঁষে সেজন্য উহাৰ পুনগঠনের প্রয়োজন দেখা দেঘ। বিজার্ ব্যাক ১৯৫১ সালে গ্রামীণখণ 
ব্যবস্থা ও সমবাষেব ভূমিক। অনুসন্ধান এবং গ্রামীণঞ্খণেব একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো গঠনের 
স্থপারিশ কবিবাব জন্য মি: গোবওয়ালাকে সভাপতি কবিয়। সাবাভাবত গ্রামীণখ্খণ সমীক্ষা কমিটি 
নিয়োগ করেন। 

কিন্ত প্রথম পরিকল্পনায় সাধাবণভাবে সমবার আন্দে।লনেৰ উপব গু্লত্ব আবোপ এবং কৃষি- 
খপ, নৃতন ক্ষেত্রে সমবায় নীতিব পৰীক্ষ! ও সমবায় কর্ষিগণের শিক্ষীদানেব কিছু ব্যবস্থা ছাড়া 
ভাবত সবকাব সমবায় আন্দোলনেব পুনর্গঠনের জন্য সবিশেষ চেষ্টা কবেন নাই। এ সময়ে 
সমবায় আন্দোলনেব উন্নয়নেব জন্ত প্রধানত বাজ্যসবকাবসমূহ ও বিজার্ড ব্যাঙ্কের উপবই নির্ভর 
করা হয় ।৯ 

দ্বিতীয় পরিকল্পন! £ ছিতীঘ পৰিকল্পনা পবিকল্পিত উন্নষনের অন্ন হিসাবে দেশে 
সমবায়অর্থনীতিক ক্ষেত্র গঠন কবাকে জাতীয নীতিবি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা 
কবা হয়। এই সমযে প্রধানত সাবাভাবত গ্র'মীণঞ্খণ সমীক্ষাব স্ুপাবিশগুলিব ভিত্তিতে সমবায় 
আন্দোলন পুনগঠনেব করধক্রম গৃহীত হয়। উহাতে গ্রামে ও শহবে সমবায় আন্দোলনের 
প্রসাবের ব্যবস্থা কব! হয়। গ্রামাঞ্চলে সমবায় প্রসাবেব ক ফক্রমে তিনটি বিষযেব দিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হয়।২ ১. গ্রামীণ সমব'যেব কাষ গুরু হইবে খণদান হইতে । পরে গ্রাথ্য 
জনসাধাবণের অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে উহা'কে সমবায় কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্রমে প্রসাবিত করিতে 
হইবে | ২. গ্রমেব প্রতি পবিবাধকে একটি-না-একটি সমবাধ সমিতিব সভ্য হইতে হইবে। 
৩. গ্রামেব প্রতিটি পবিবাবের খণযোগ্যত। বুদ্ধি কবিতে হইবে । পবিকল্পনায় আবও বলা হয় 
যে, কৃষিখখণ ছাডা আরও যে সকল গ্রামীণ ক্ষেত্র মণয়েব বিশেষ উপয়োগী তাহা হইল বিক্রয় কাধ, 
সমবায় ভাণ্ডার, গ্রামীণ উৎপ'দনেব যাবতীয় ক্ষেত্রসমূ্, কুটিব শিল্প, শ্রম ও পূর্তকার্ধ প্রভৃতি । 

প্রাথমিক সমবায় সমিতি সম্বন্ধে দ্বিতীষ পবিকল্পনায় বল! হইয়াছিনস ষে কার্ষকাবিতার় দিক 
হইতে যাহাতে সভ)গণ পবস্পবের পবিচিত ও আস্থ'ভাজন হইতে পারে সেজন্য সমিতিগুলি 
নাতিবৃহৎ হওয়া উচিত। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বৃহদায়৩ন সমিতি গঠন কব। যাইতে পাবে। 

শহরাঞ্চলে সমবার অ ন্দোলন প্রসাবের যথেষ্ট সম্ভাবনার কথ। দ্বিতীয্ পরিকল্পনায় বল! হয় । 
এন্জল্প খুচর! ও পাইকারী ব্যবসায়, পবিবহণ, ষুদ্র শিল্প, ব্যাক্কিং, গৃহনির্মাণ ও পর্তকাধ সমবায়ের 
প্রসারের উপযুক্ত ন্গেত্র বলিয়া নির্দেখত হয় | 

ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পবিকল্পনাক'লে সাবাভারত গ্রামীণঝণ সমীক্ষার নকল স্থপারিশই সরকার 
গ্রহণ ও কাষে পরিণত কবেন। তাহাতে বৃহত্বর অকারে সমিতি গঠন, খণসমবায়ের সহিত 
অন্যান্থ সমবাদ্ধের কার্ধের সংষে।গসাধন, নমবায় আন্দোলনের প্রতিভ্তবে সব্ুকারী অংশ গ্রহণ 
ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ? 

কিন্তু ইতোমধো স্কার ম্যালকম াজিংয়ের মতামত প্রকাশিত হওয়ায় সরকার ছিধাগ্র্। 
১০ বদ ৩1 855 ভা 01$৩ 5৬৮ 2988৮ ৯ 108. 
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হয়া -পড়েন। কারণ ত্তায় লং বৃহত্তর লামৃত 'গনন, করত নবন্বর ক্ষেতে মবায়ের প্রসার 
প্রকৃতির দমালোচন। করিয়াছিলেন |: 

ইহার পর ১৯৫৮ সালে লমবায় নীতি সম্পফ্কিত প্রস্তাবে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গ্রামসযান্ধকে 
। ৮111889 90101818165 ) নিম্মতষ সংস্থ! ধরিয়! গ্রতিগ্রামে একটি করিয়। গ্রাম র! পল্পীসঘবায় 

প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাহাতে ইহাও বল! হয় ষে, গ্রাষ্বের যাবতীয় সামাজিক ও 
অর্থনীতিক উনের দায়িত্ব ও উদ্যোগের ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পল্লীসমবাযের 
( ৮111889 600709786৮৪ ) উপর ন্তস্ত করিতে হইবে ।৯ অতপর ১৯৫৯ সালের জুন মাসে 
শ্রী ডি, এল. মেহতাকে সভাপতি করিয়া সমবায় খণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের ও সুপারিশের 
অন্ত একটি কমিটি নিযুক্ত হ্য়। ১৯৬ সালের মে মাসে উহার রিপোর্ট সরকারের 
নিকট পেশ করা হয়।২ ১৯৬০ সালে সেপ্টেপ্র মাসে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে এ স্থপারিশ 
আলোচিত হওয়ার পর সরকার এই সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করেন তাহাই তৃতীয় পরিকল্পনার 
সমবায় নীতি । 

' তৃতীয় পরিকল্পন। 8 ইহাতে পল্লী সমিতির আয়োজন সম্পর্কে বলা হয় যে, সাধারণ 
এক-একটি গ্রাম লইম! নিম্ন তমন্তরে এক-একটি প্রাথমিক সমিতি গঠন কৰিতে হইবে । তবে, 
যেখানে গ্রামগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র সে ক্ষেত্রে সমিতির কার্ধদক্ষতার জন্ত একাধিক গ্রাম লইয়! 
প্রাথমিক সমিতি গঠন কর! ষাইতে পারে। তবে দেখিতে হইবে এই গ্রামগুলির মোট জনসংখ্যা 
ষেন ৩০০৭ বা, ৫৯০ কৃষক পরিবারের বেশি ন| হ্য় এবং উহার! যেন কেন্দ্রীয় কাধালছের 
৩-৪ মাইলের মধ্যে থাকে। 

গড়ে এক-একটি গ্রামসম্মিতির অধীনে ৩০০০ ব্যক্তি সাধারণত বেশি মনে হইলেও পরিকল্পনা 
কমিশন এক্ষেত্রে কোন কঠোর নিয়ম প্রবর্তনের পক্ষপাতী নহেন। এই প্রকার সমিতির 
মাধ্যমেই গ্রামীণ সমাজের অর্থনীতিক বিকাশ সম্ভব বলিয়! তীহারা মনে করেন। সুতরাং চার 
ভালিং বৃহত্তর সমিতির এবং সমবায় খণদান কার্ধের সহিত অন্যান্য কার্ষের সমন্বয়ের ঘে 
সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাত্তে সাময়িক দিধাগ্রস্ততার পর বর্তম'নে ভারত সরকার বৃহত্ধর 
লমবায় সমিতি ও একটি বহুমুখী সমিতির মাধামে খণদান ও অন্ান্ত কার্ষের সংষে।গ ও সময়ের 
পথই বাছিয়া লইয়াছেন বল! চলে । তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই পথেই সমবায় অগ্রমব হইতেছে । 
ভৃতীয় পরিকল্পনায় সরকার সমবায় আন্দোলনের উন্নতির জন্য ৮* কোটি টাকা বরাদ্দ করিযছেন। 
এজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হইয়াছিল ৩৪ কে।টি ট'ক।। 

সমবায়ের পুনর্গঠনের জন্য সরকার কতক গৃহীত ব্যবস্থ। 
90570714107 10589 07009 

১. বৃহদাকার সমিতি গঠনে সরকার উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেন। ২. খণদান সম্ববায় 
ঈমিতিগুলির সহিত বিক্রয় সমবায় ও কৃষিজাত ক.চামালের বিবিধ প্রক্রিয়াজাতকরণ সৃমবাস্ 
সমিতিগুলির ( 1১:00838170£ 0001678059৪ ) ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সহযোগিতা প্রবতিত হ্ষু। 
৩, ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে ইম্পিবিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ছারা প্টেট ব্যাঙ স্থাণিত হয়। 
১৯৬* সালের মধ মফঃম্বলে ইহার ৪০০টি নৃতন শাখ। প্রতিষ্ঠার কার্যন্থচী গৃহীত ও সম্পর হূদ? 

১৭706700050 ম1৬5 65 0181১10০901, 

বি, 13056 1961, 0. 276. 
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৪, কবিখণের প্রস'রের জন্য ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি ম'সে রিজার্ভ ব্যক্ষের ধানে ' ১৯ 
কোটি টাকা লইয়া একটি দীর্ঘমেয়াদী কৃষিখণ তহবিল [ জাতীয় কৃষিখণ ( দীতমেয়া্দী : 
তহবিল ] খোলা হয়। সমবায় খণদানক,রী প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার কিনিবার জন্বা-রাজ্যসরকার- 
গুলিকে খণদান, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুকিকে ম.ঝারি মেয়াদের কৃষিখণদান, জমিবন্ধকী ব্যাক্ষ- 
গতিকে দীর্ঘমেয়াদী খ্ণদান ও উহদের খণপত্র ক্রয় প্রভৃতি উদ্দেশ্টে এই তহবিল ব্যবহার কর! 
হইবে। একই সমযে এককে।টি টাকার তহবিল লইয়া মাঝারিমেয়াদী খণদানের জন্য অপর 
একটি তহবিলও [ জাতীয় কৃষিৰণ (স্থিতিকরণ ) তহবিল ] রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে খোল। 
হইয়াছে। প্রতি বখসর ইহাতে ১ কেটি টকা করিয়া চলতি অনুদান দেওয়া! হইতেছে। 
দুতিক্ষ, অজন্ম! প্রভৃতি দৈব ছুবিপাকের দরুন সমবায় সমিতিগুলি উহাদের স্বপ্নমেয়াদী খণগুলি 
ফেরত দিতে অক্ষম হইলে যাহাতে রাজ্যসমব য ব্যাঙ্কগুলির অস্ৃবিধ। না হয় সেজন্য, এই 
তহবিল হইতে রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুভিকে উহাদের ছ্বাবা গুদত্ব হ্বল্লমেয়।দী খণকে মাঝারি 
মেম্াদী খণে পরিবহ্িত করিবার জন্য এই তহবিল হইতে পুনর।ষ খণ দেওয়। হইবে। 
দীর্ঘমেয়াদী তহবিঞ্টি হইতে রাজ্যাসমবায় ব্য্গুলির জন্য ৫ কোটি টাকার অধিক খণমঞ্জুর 
করা! হইয়ছে। তন্মধ্যে ১৯৬০ স'লের জুন মাস পযন্ত উহারা ৪:৯৩ কেটি টকা খণ গ্রহণ 
করিয়্াছে। ম'ঝাক্মেয়াদী তহবিল হইতে এপধস্ত গ্ণদংনের কারণ ঘটে নাই । ৫. একটি 
কেন্দরীয্ গুদ.মজাততকরণ করপে রেশন এবং প্রতি বাঁজ্যে একটি করিয়া রাজ্য গুদামজাতকরণ 
করপোবেশন ও একটি জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদামজাতকরণ পরিষদ স্থাপনের ব্যবস্থা 
কবিবার জন্য ১৯৫৬ মালের আগন্ট ম সে কৃষিপণ্য (উন্গয়ন ও গুদ, মজাতকফরণ ) করপোরেশন 
আইন পাল৭মেন্টে পাস করা হয়। ১৯৫৬ সলেব সেপ্টেম্বর মাসে এ পরিষদ স্থাপিত 
হইয়াছে । সাধারণ ভ'বে সমবায় অন্দোলনের এবং বিখ্ষেভ বে কৃষিপণ্যের গুদামজাতকরণ, 
বিক্রয় এবং কিক্রয়োপযেগ করণ এই পরিষদের উদ্দেস্টা। ১* কোটি টাকা পুঁজি লইয় 
কেন্দ্রীয় গুদ:মজাতকরণ কংপে'বেশন স্থাপিত হইয়'ছে। চৌদ্দটি রাজ্যে গুদামজাতকরণ 
করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনার ,শ্ষ পধন্ত মেট প্রায় ১৬৭০] 
গুদাম ও ৪১০০টি গ্রাম্য গুদ'ম স্থাপিত হইয়'ছে। ৬. সমবায় সমিডিগুলির মারফত গুদ 
খণের পরিমাণ ২টি পরিকল্পনার দশ বৎসরে মোট ৭৭৩ শতাংশ বাড়িয়াছে। ১৯৫০-৫3 
সালে সমতায় সমিতিগুলির প্রদত্ত পের পব্মাণ ছিল ২২৯ কেটি ট.কা। ১৯৬০-৬১ 
সালে উহা ২০* কোটি ট.কামু পরিণত হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার খণের পরিমাণ ১৯৫৫- 
৫৬ সালে ১৪ কেটি টাকা হইতে বাড়াইয়া ১৯৬৩৬৪ স'লে ৩০৮ কোটি ট।কায় পরিণত 
করিয়াছে | ৭. দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূ পর্যন্ত ভাবতের সমবায় আন্দোলন শুধু খণদ'নের 
ক্ষেত্রেই প্রধানত আবদ্ধ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় হইতে উহ! কৃষিপণ্য বিক্রয় ও 
বিক্রয়যোগ্যকরণ, গুদামজাতকরণ, ম্জুদকরণ ও কৃষিকাধ প্রভৃতি বিবিধ নৃতন অর্থনীতিক 
কাধন্েত্রে প্রসারিত হইতেছে । গ্রামের সামগ্রিক জীবন জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের পরামর্শমত 
গ্রামসমব,য় ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সংগঠিত ও পরিচালিত করিবার এ্চেষ্টা চলিতেছে, 
৮, সমবায় কর্মীদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য দ্বিতীয্প পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত পুপায় সমবায় দরের 
উধবতন কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য সমবায় শিক্ষণ কলেজ ছাড়া, মধ্যবর্তী ও বক পর্ধায়ের কর্মীদের 
শিক্ষার জন্ট ১৩টি, আঞ্চলিক ও নিয়তর পধায়ের কর্মীদের শিক্ষার ভন্য ৬২টি কেন্দ্র স্থাপ্ছি 
হইয়াছে । মোট ৫৪৩ জন উধ্বর্তন পর্যায়ের, ৩,৪১৭ জন মধ্যবর্তী পরধায়ের ও ৩৪১০ 
নিজতর পর্যায়ের বর্মাদের শিক্ষাদানকরা হইয়াছে। ৰা 
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সমবায়ের অগ্রগতি ও তৃভীয় পরিকজ্জনায় সমবায়ের লক্ষ্য 
0000240 ঞ বা) পুল) এ.&ম 

১, গত দুইটি পরিকল্পনাক লে প্রাথমিক কৃষিঝণদান সমিতিব সংখ্যা ১০৫,০০০ হইতে 
২,১০১০০*-এ পবিণত হইয়াছে । এবং উহাদের মোট সভ্য সংখা! ৪৪ লক্ষ হইতে ১৭ কোটিতে 
পবিণত হইয়াছে । উহাদেব দ্ব'ব! প্রদত্ব ও মাঝাবি স্বল্পমেয়াদী খণেব পবিমাণ ২৩ কেটি টাকা 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০০ কোটি টাকায় এবং দী্ঘমেয়া্দা খণেব পবিমাণ ১৩ কোটি টাক। হইতে 
৩৫ কোটি ট,ক,য় পবিণত হইয়াছে । 

তৃতীয় পবিকল্পনায় স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী খণের পবিমাঁণ বাডাইয়া ৫৩০ কোটি টাক! ও 
দীর্ঘমেয়াদী খণেৰ পবিম'ণ ১৫০ কে।টি ট কাধ পবিণত কর। হইবে। 

২. দ্বিতীয় পবিকল্পন'য় দেশে ১৬৭০টি গুদাম ও ৪১০০টি গ্রাম্য গুদাম স্থাপিত হইয়াছে । 
তৃতীয় পরিকল্পনায় যথাক্রমে আবও ৯৮০টি গুদ'ম ও ৯২০০টি গ্রাম্য গুদাম স্থাপিত হইবে । 

৩, প্রতি জেলা গডে ১০টি কবিযা সাব। ভাবতে মোট ৩২০০টি পবীন্ষা-মূলক সমবায় 
থামাব ( [/1০৮-১০1০০৮ ) চালু কৰা হইবে | 

৪. শিল্প সমবায় ( [0011১012] 0 01)016158 )-এব সংখ্য। বর্তমান ৩০,০৩০ হইতে, 

বাড়াইয়৷ ৪০,০*-এ পরিণত কবা হইবে । 
৫. দ্বিতীয় পবিকপ্পনায় সমশবেব প্রস'বেব জন্য মোট ৩৪ কোটি টাকা ব্যয় বরা 

হইয়াছিল। তৃতীষ পবিকল্পনাব ব্যয় ববাদ্দ ৮* কোটি টক।। 
৬. তৃতীয় পবিকল্পন কালে সমবাধেব উন্নতিব জন্য যে গুকল্পসমূহ গৃহীত হইয়াছে তাহাতে 

সামগ্রিকভ বে, আগণ'মী পাচ বং্পবে লক্ষ্য হইল-_ 
--২ ৫ লক্ষ প্রাথমিক গ্রাম সমবাধ সমিতি প্রনিষ্ঠ। | 
-উহ'দেব সভাসংখা। হইবে আনুমতনিক ৪ কে টি। 
_-গ্রামের সমস্ত অধিবাসাই ইহাদের অন্ততুক্তি হইবে। 
-__ইহাতে মেট গ্রামীণ জনসংখ্যাব ৫৫ শতাংশে সমবায় বিস্তৃত হইবে। 
_ইহাতে মোট কৃষিকা্ধে নিযুক্ত জনসংখ্যাব ৭৪ শতাংশ সমবাযেব অধীনে আসিবে । 
সংক্ষেপে ভাবতে সমবায় ক্ষেত্রে প্রসাবেব ইহাই তৃতীয় পবিকল্পনাব অস্ততুক্ত কাধক্রম। 



খাছ) ভওপাদব ও খাড়া সুজাভর 
2000 1790%0)0% 6 14004 /103 

বিভিন্ন বিষয়েই ভারত বৈচিত্্া ও বৈপরীত্যের দেশ। বিপু খশ্বর্ধ ও অডলপ্পর্শী দারিসত, 
রোলস্হয়েস গাডি ও গো-যান, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গ্রাসাদ ও খডেব ছাউনীর বস্তিব এখানে 
সহাবস্থান দেখা যায়। তেমনি একটি সহাবস্থান দেখ| যায় দেশের কষিগ্রাধান্ত ও খাগ্যাভ'বের 
মধ্যে 

গত বিশ বসব যাবৎ দেশেব কৃষি, খান্চ ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন সরকারী 
মহলে ভারতের খাগ্ভাভাবেব কথ। আলোচিত হইতেছে । ইহাব সমাধানেব জন্য বহু হুপাবিশ 
করা হইয়াছে। মবকার নিযুক্ত একাধিক কমিটি ইহাব তদন্ত কবিয়াছেন। অসংখ্য বাবস্থা 
ইহার প্রতিকারেব জন্য গৃহীত হইয়াছে। সমস্যাব সমাধান হইয়া গিয়'ছে বলিয়া! একাধিকবার 
নেতৃবর্গ ঘোষণ! কবিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে ষে, সমন্ত। যেমন ছিল তাহ! 
অপেক্ষা অধিক দূব অগ্রসব হওযা! যায় নাই। ১৯৩৭ সাল হইতে আজ পথস্ত দেশ থান্ত 
আমদানির উপর একাস্তভ'বে নির্ভবশীল বহিয়ান্ছে । 

খান্ত ঘাটতির হিসাব 
5270888750৮ £000 202£7৮102 

ভারতে গয়োজনেব তুলনায় খান্যেব উৎপাদন যথেষ্ট নহে। এজন্য খাগ্যের উৎপাদনে 
ঘাটতি রহিয়াছে। কিন্ত ঘট্তিব ঠিক হিসাব পাওয়। কঠিন। কারণ, খাছ্য উৎপাদন সম্পর্কে 
পরিসংখ্যানের যেমন ক্রটি বহিয্নাছে, তেমনি ক্রটি রহিয়াছে প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ খাচ্যাশস্তের 
প্রয়োজন সে সম্পকিত তথ্যের । তাহা ছাড়া জনসংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। ইহাব উপর বর্তমানে 
অর্থনীতিক উন্নয়নের ফলে দেশবামীর আযবৃদ্ধি ফলে অনাহাবী ও স্ল্লাহাবী (দেশবাসী পূর্ণতর 
আহারের স্বযোগ পাইতেছে। অতএব খান্ ঘাটুতিব পরিমাণও স্বর নির্দিষ্ট নহে । তথাপি 
মোটামুটিভাবে পরিকল্পনা কমিশনে হিসাব হইতে দেশে খগ্যথাটৃতিব প্বিমাণ কিছুট। অনুমান 
করা! চলে। ১৯৪৭ হনে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত দেশে আমদানিকৃত থাগ্যের পব্মাণ হইজে প্রথম 

পরিকল্পনায় দেশে খাগ্যঘ ট্(তব পরিমাণ তৎকালীন উৎপাদিত খাগ্যের ৬-৭ শতাংশ বগিয়া 
অন্থমিত হইয়াছিল। ভারত সবকার নিঙ্গেও অবশ্য এই হিসাব সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। 
দেশবাসিগণের মাথাপিছু ১০৭ আউক্গা খাহ্য প্রায়োজন, এই ভিত্তিন্দে ছিতীয় পরিকল্পনায়, 
পরিকল্পন! কমিশন দেশে ৭* লক্ষ টনের থদ্যঘাট্টতি রহিয়াছে বপিয়! হিসাব করিয়াছিলেন । 
গ্াথাপিছু ১৮৩ আউন্স থাস্ গ্রয়োজন, এই হিসাবের ভিত্তিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১ কেটি টন 
অতিরিক্ত খাগ্ভ উত্পাদনের লক্ষা প্রথমে নির্দিষ্ট হয়। পরে উহা! বাড়াইয়! ১৫৫ কোটি টন 
করা! হয়। সে সময় বলা হয় যে ইহাতে খন্ডে স্বয়ংসম্পূর্ণ ত আসিবে। 

কিন্তু ১৯৬*-৬১ সালে দেখা গেল মাথাপিছু খাস্ঠেয় পরিমাণ ১৬ আউন্স হই়াছে। 
খান্ঘাষটুতি দূর হয় নাই! তাই তৃতীয় পরিকল্পনায় মাথাপিছু পাস্ের পরিমাণ বাড়াইয়া ১৭৫ 
ডিল করিবার অপ অতিরিক্র ২'৪ কোটি টন খান্ত উৎপাদনের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। 



১ 

জহর মলে ১৯৬৫-৬৬ সালে দাঁত খান্যাভাব দুর হইবে বলির পরিকল্পনা মিশন মনে 
করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণা পরিত্যাগ করা হ্ই়্াছে। 

ভারতের খাভসমন্যার প্রকৃতি 
মঞাছিছ, 0৮ পদ 000 £0091.284 হে হাা0]4 

ভারতের খাগ্যসমস্ঠার চারিটি দিক আছে। খাছ্যসমস্যার সমাধান করিতে হইলে ইহাখের 
কথ! মনে রাখিতে হইবে। 

১. পরিম।ণগত দ্বিক ঃ পরিমাণ বিচারে ভারতে প্রগ্নোজনের তুলনায় খাচ্ঠের উৎপাদন 
ও বাজারে উহার যোগান অল্প । 

২, গুণগত দিক £ ভাবতের খাগ্যেব সমস্যা নিছক দানাজাতীয় খাতে অভাবের সমস্যা 
নহে। দেশবাসিগণ অত্যন্ত দরিদ্র । তাহাদের প্রধান খাগ্যই চাউল, গম, যোয়ার, বাজরা, ও 
ভূট্রা। তাহারা দারিদ্রেব জন্য ফল, শাকসবজি, ডিম, মাখন, ছুগ্ধ প্রভৃতির ক্রয় ও ব্যবহারে 
অক্ষম । এজন স্বাস্থ্যবিধিসম্মত খাছ (991%109907 01০6) হইতে বঞ্চিত। ফলে অধিকাংশ 

ব্যক্তিই অপুষ্টজনিত অনুস্থত! ভোগ কবে। স্থৃতবাং ভারতীয়গণেব খাস্ঠ শুধু পরিমাণেই অল্প 
নহে, নিকৃষ্ট ৪ বটে। বিশেষজ্ঞগণের মতে প্রত্যেকটি সুস্থ ব্যক্তির প্রতিদিন ৩০** ক্যালোরি 
খাগ্য গ্রহণ করা আবশ্কক। অথচ ভার্তবাসিগণেব দৈনন্দিন আহার্ষ ভ্রব্যের খাগ্যযূল্য গড়ে 
২২০০ ক্য'লোবিব বেশি নহে। ইহাব ফলে ব্যাপক অপুষ্টি, অসুস্থতা ও মৃত্যুহার অধিক 
হইয়াছে। শ্রমেব ক্ষমতা হাসেরও ইহা অন্যতম কাবণ। 

৩. অর্থনীতিক দিক : দেশবাসিগণ দবিদ্র বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই অর্থেব অভ:ষে 
তাহারা থান্য ক্রয় কবিতে পাবে না। স্থতবাং শুধু খাছ্যেব উৎপাদন ও যোগান বাডাইলেই 
খাগ্যসম্য| দূব হইবে না। সকলেই যীহাতে খাগ্ঠ কিনিবার ক্ষমতা লাভ কবে সেজন্য কর্মসংস্থান 
ও আয়েব ববস্থা কবাও প্রযোজন। 

৪. প্রশ।সনিক দিক: দেশেব খাগ্যব্যবসাফ়িগণেব মধ্যে দুর্নীতি, চোবাকারবার ও 
মজুদ্াবী ও খাছ লইয়া ফট.কাবাজীব মনোভ!ব এত প্রবন হইয়! উঠিম্বাছে ষে, শুধু অধিক খাদ্য 
উৎপাদন, উৎপন্ন খাছ্যেব উৎকর্ষ বুদ্ধ ও সাধাবণ মান্ুষেব কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিই খাদ্য সমস্যার 
সমাধানেব পক্ষে যথেষ্ট নহে। লোভী ব্যবসায়িগণে কাবসাজিতে যাহাতে খাগ্েব মূল্য না 
বাডে, খাদ্যস্যেব গোপন মঙ্ুদ ছ্বাব! যাহাতে কৃত্রিম অভাব স্থতি না হয়, সে জন্য থাছ্াশস্তের 
উপযুক্ত বটন ব্যবস্থ। প্রযোজন। ইহাব জন্য বিভিন্ন স্তবে সবকাবী ব্যবস্থা, তত্বাবধান ও সমগ্র 
বিষঘটির উপব সরকাবী সত্ত্ব দৃষ্টি বাখা আবশ্যক । 

ভারতের উন্নধনমুলক অর্থনীতিতে খান্ত উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব 
212078000 08 00049150000 97৮9700০280 

1 & 705৬0010510 00012 770 7078 

ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে খাছাসমস্ত। পরিকপ্িত অর্থনীতিক উন্নম্বনের পক্ষে গ্রচণ্ড 
অস্তরায়। এ সক দেশের স্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য খানের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া খান্ছে স্বমসম্পূর্ণতা লাভ ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। ইহার কারণ” 

১. ভারতবামীর জীবনযাত্রার মান এখনও নিম্মতম স্তরে রহিয়াছে । তাহাদের দৈরিক 
ধান গ্রহণের পরিমাণ সরকারী হিসাবে ১৫-১৬ আউদ্দের মত। ক্যালোরির দিক ছয় উহ: 
বাজ ২৯**-২২**-এয় মৃত। অথচ ননতম গ্রয়োষল ৩৭০, ক্যালোরি খাছের। এই বাগার। 



৯ 

( ৪৬০০3 সী 07518 02০1105 0০10521560%-) বদন হয়: এর খাটি সরব পাত বসার 
[সহ রণের ধার! ( বখা, গভীর নলকৃপ, রাসারমিক সার, পতিত জমি পুনরুদ্ধার প্রদ্ৃতি ) ১ কোটি উন. 

খান্ভ উৎপাদনের থরামর্খ দান করেণ। সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটির বাহু ধার্য হয় ২৭১ কোটি টাক1। 
জারভ সরকার এই হুপারিশ গ্রহণ করেন। তৎমুযায়ী সিদ্ত্রিতে সার কারখান! ও মহীশুরে খাগ্ মম্পকিত 
প্রযুক্তিবিস্ভা প্রতিষ্টান ( 257881৮5%5 ০£ [০০ 79019১01965 ) স্থাপিত হয়। এ 

২. পরিকজ্ধনার যুগ ২ সমন্ঞা ও ব্যবস্থা! প্রথম পরিকল্পনাকালে, ১৯৫১ 
দালে পরিকল্পনা আরস্তের সময়, পরিকল্পন। কঘিশনের হিসাবে খান্ঘাটুতির পরিমাণ ছিল উৎপাদিত 
ধাচ্যের ৬-৭ শতাংশ । সে সময় দেশে খাছ্যের উৎপাদন ছিল 5'৪০ কোটি টনের মত। আজ 
পর্বস্ত ভারতে যত খাচ্য আমদানি হইয়াছে তাহার মধ্যে ১৯৫১ সালেই সর্বাপেক্ষা অধিক আমদানি 
ঘটে (৪৭ লক্ষ টন_ মৃন্য ২১৬ কেটি টাকা )। ১৯৪৭ সাল হইতে প্রতি বৎসর গড়ে ১২৩ 
কোটি টাকারও অধিক ব্যয়ে ৩* লক্ষ টন করিয়া খাগ্শস্ত আমদানি হইতে থাকে। খাস্তশস্যের 
মৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এইরূপ বৈদেশিক নির্ভরতা ও তজ্জন্য বিদেশী মুদ্রার অপচয় বন্ধ করিবার 
রন্তু পরিকল্পনা কমিশন কৃষির উপর অগ্রাধিকার দান করিয়া খান্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার লক্ষ্য স্থির 
করেন। এজন্ত প্রথম পরিকল্পনায় খাগ্ের উৎপাদন, ১৯৪৯ সালে যে পরিমাণ খাদ উৎপন্ন 
ছইয়াছির তাহার (৫৪ কোটি টন ) ২৪ শতাংশ বৃদ্ধির অর্থাৎ অতিরিক্ত ৭৬ লক্ষ টন থাদ্শস্ত 
উৎপাদনের লক্ষ্য গৃহীত হয়। প্রথম পবিকল্পনায় উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও অনুকূল বৃষ্টিপাতের ফলে খাচ্ 
উৎপাদন লক্ষ্য অতিক্রম কবে। নির্ধাবিত লক্ষ্য ১৪ শতাংশ বুদ্ধিব স্থলে প্রকৃত উৎপাদন ২* 
শতাংশ বুদ্ধি পায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট উংপাদন ৬৫৮ কে,টি টনে পরিণত হয়। 

১৯৫০-৫)১ সালে প্রথম উৎপাদন ছিল ৫'২২ কোটি টনএ অতএব প্রকৃতপক্ষে প্রথম পরিকল্পনায় 
খাস্ব উৎপাদন ১৩৬ কে,টি টন বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে ১৯৫৩ সালে রেশনিং তুলিয়া! দেওয়া 
হয়। থাহ্যের আষদানিও প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে মাত্র ৮ লক্ষ টন ও 
৭ জক্ষ টন খাছাশস্য আমদানি হয়। ইহাই খাছ্াশস্য আমদানির ইতিহাসে নিমতম পরিমাণ । 
সে সময» ভারত সরকার দেশে খাছ্য সমস্যার সমাধান ঘটিবাছে বলিয়! দাবি কবেন। 

প্রথম পরিকল্পনাকালে খাদ্য সমন্ত।র সমাধানে গৃহীত সরকারী নীতি ও 
ব্যবস্থ। £ “আরও থাদ্যফলাও, অনুসন্ধান কামটি (9:০দ 1১1079 [000 [7170917 

€00701716699 ) : ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়াবি ম'সে শ্ ভি টি কৃষ্ণমাচারীকে দৃভাপতি করিষ্বা 
“আরে! খাছ্য ফলাও আন্দোলন সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হয়। কমিটি বিশঙ্গ 
'অন্থসন্ধানের পর ১৯৫২ স'লেব জুলাই মাসে বিপোর্ট পেশ কবেন। কমিটি বলেন ষে ১৯৪৭ 
ঈালের পর হইতে এই আ'ন্দে লন খানিক পবিমাণে সাফল্য অর্জনে সমর্থ হইম্নাছে। খাদ্যশস্য, 
তুলা ও পাটের উৎপাদন বাড়িয়াছে। কিন্ত কতকগুলি কারণে ইহা! উপযুক্ত সাফল্য লাভ 
কগ্ধিতে পারে নাই। ইহার ক ক্ষেত্র অতান্ত সীমাবন্ধ ছিল। আন্দোলনটিকে অত্যস্ত সাময়িক 
মনে করা হইয়াছিল । ইহা! ব্যাপকভাবে হুন-সমর্থন লাভ ও উৎসাহ স্থষ্টি করিতে পারে নাই । 
গ্রাঙ্গজীবনের বিভিন্ন সমস্যা যে পরস্পর সংযুক্ত, সেক্পপভাবে উৎপাদন বুদ্ধির সমন্ষাকে দেখ 
হঞ্চ নাই । বীজ, সার ও সেচের স্থবিধা অধিক পরিমাণে দেওয়া যায় নাই। এই সকল বিষদ্ব 
(বিবেচনা করিয়া! কমিটি যে সুপারিশ করেন তাহার ফলে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৃষি উৎপাদন 
বুদ্ধির কাধরুষের সহিত এই “আরো খাস্য ফলাও” আন্দোলন যুক্ত হইয়া উহার অংশে পরিণত 
হয়। কষিটির হ্শারিশের মঞ্চে গ্রামীণ সম্প্রধারণ সেবাকর্দের (90781 1580519% 
ভিজরত1৩৩ ) প্ররর্তন উল্লোখনোগ্য | ইহার কুলেই জাতীয় সন্জালারণ মেনাক্দের € চ৪:8251 



উদ । 

। 8৬15105 ) প্রধর্তস খটে। অর্থগোে খান্ডের ভৎপাঙদ বৃদ্ধি পাওয়ায় খান 
আমদানি হাস পায় এবং ১৯৫৪ সালের ঈভেঘর মাসৈ রেশনিং প্রত্যাহার করা হয়। ' ইহার 
পরে খাছাশস্যের দূর অত্যধিক হ্রাস পাইতে খাকায় সরকাষ উহার স্থিতির জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাস্ঠান্ডাব 2 প্রথম পরিকল্পনার শেষে খাগ্যোৎ্পাদনের 
বৃদ্ধিতে পরিকল্পনা কমিশন ও ভারত সরকার খাদ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া! দ্বিতীয় পরিকল্পনা 
প্রথমে অতিরিক্ত খাছ উৎপাদনের লক্ষ্য ১ কোটি টন ধার্য করেন। পরে উহা! বুদ্ধি করিয়া 
১৫৫ কোটি টন করা হয়। ইতোমধ্যে দেশে পুনরায় খাগ্যাভাব দেখা দেয় ও খাগ্যঘাটুতি দ্রুত 
বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৬ সাল হইতে খাদ্য আমদানি ১৪ লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া ১৯৬০ সালেক 
নভেম্বর পর্ধস্ত ৪৫ টনে পরিণত হয়। ইহার কারণগুলি সংক্ষেপে এই £ 

১, দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম ছুই বংসরে প্রারুৃতিক ছুধিপাকে ফসল বিনষ্ট হয়? 
১৯৫৭-৫৮ সালে ও ১৯৫৯-৬০ সালে খান্ভ-শন্যের ফলন ( যথাক্রমে ৬২ লক্ষ ও ৩৮ লক্ষ) 

হ্রাস পায়। 

২, জনসংখ্যা এই দশকে আবও উচ্চ হারে বুদ্ধি পাইতে থাকে । ১৯৬১ সালের লোক- 

গণনায় দেখা যায় এই দশকে প্রতি বৎসর ২ শতাংশ হাবে লোকসংখ্যা বুদ্ধি পাইয়াছে। মোট 
বুদ্ধির পরিমাণ ৭ কোটিরও বেশি । স্থতরাং দেশে খাগ্যের চাহিদাও অত্যন্ত বুদ্ধি পায়ু। 

৩. ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে অধিকংশ খা্যশস্তের ফলনই কমে। খাছ্যশস্তের 
উতৎপাদনরগীলতার সুচক সংখ্যা হাস পায়। 

৪. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ষসমূ হইতে খণের সাহায্যে বড় বড খাগ্যব্যবসায়িগণ গোপনে খাস 
মজুদ করিতে থাকে । ইহাতে ব'জাে যোগানের পরিমাণ আরও হ্রাস পায়। 

৫, সীমান্তবর্তী অঞ্চল হইতে পর্ব পাকিস্তানে খাগ্যশস্তের চোরাই চালানও পশ্চিমবে 
থাছযঘ,টতির তীব্রতা বুদ্ধি কবে। 

১৯৫৭ সালে ভারত সরকার কতৃক নিযুক্ত খাগ্যশস্ত তদস্ত কমিটি (অশোক মেহতা কমিটি 
আরও কয়েকটি নৃতন কারণ প্রদর্শন করেন । যথা” 

৬. পরিকল্পনা সংক্রান্ত ব্যয়ের ফলে দেশে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির দরুন স্ল্লাহারী * 
অনাহারী দরিত্র ব্যক্তিগণ অধিক পরিমাণে খাগ্ধগ্রহণের স্থযোগ পায়। তাহাতে দেশে খানে! 
চাহিদা বাড়ে। 

৭. শশ্তের উচ্চ মূল্যের দরুন কৃষকগণের পক্ষে, অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ শশ্ক বিক্র 
করিয়াই প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ উপনর্জন করা সম্ভব হয়। ইহাতেও ৰাজারে বিক্রীত শশ্তে 
পরিমাণ হাস পায়। 

৮. শস্যের মূল্য ক্রমাগত বাড়িতেছে দেখিস, উৎপাদনকারিগণ আরও বেশি দত 
বিক্রয় করিবার আশায়, বেশি করিয়া ফদল মজুদ করে। তাহাতেও বাজাবে ফসলে 
যোগান কমিয়া যায়। 

৯. থান্য স্ঘদ্ধে অভ্যাসের পরিব্র্তন। মানুষ পূর্বের তুলনায় অধিক পরিষাণে দার 
জাতীয় থা গ্রহণ করিতেছে। 

এইরূপে বিদ্ধিন্ন কারণে ফস্লের যোগান কমিয়া ও চাহিষ্বা। বাড়িয়া! দ্বিতীয় পরিক্গাফা 
দেশে খান্চমংকট সৃষ্টি করে 



বদি 

দ্বিভীয় পাঁরকল্পনাকালে খাভমংকটের লষাধালে গৃহাত ব্যবস্থা $ সদ্য 
পরিকল্টয়াকান্ে পুনবায় খান্সমস্া তীব্র হইলে ও খাছাত্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উহার 
প্রতিক বে সবকাব নিম্নলিখিত ব্যবস্থসমূহ গ্রহণ কবেন। 

১ ১৯৫৬ স'লেব প্রথম দিকে খ ছ/হঞ্তানি নিষিদ্ধ কবা হয়। 
২. এ ব্সবই মাকিন যুক্তব ফ্রেব সহিত ছুইটি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিব দ্বারা (পি. এল. ৪৮৯) 

সবকার ৩১ লক্ষ টন গম ও ব্রদ্ধদেশ হইতে ২০ লক্ষ টন চাউল আমদানি কবিবাব ব,বস্থার 
বাবা দেশে খ'ছযের সবববাহ অব্যাহত রাখিব।ব চেষ্টা কবেন। 

৩. দিল্লী, বে ম্বাই ও কলিকাতাব মত বড শংবগু“লব খাছ্যের অত্যধিক চাহিদা! যাহাতে 
খোলাবাঁজাবকে প্রভ বিত না করে, সেজন্য এ সকল স্থানে পার্শ্ববর্তী 'মঞ্চল হইতে খাদ্যশস্যের 
'বেদরকারী আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয় ( 0০:90011)2 )। 

৪. অত্যাবশ্যক পণ্য আইন (193১০1)৮1%] 001/10)0016153 40৮) সংশোধন করিয়া 

বিভিন্ন র'জ্যে গত তিন মাসের গড়পড়ত৷ দৰে খাদ্যশশ্যেব স্থানীয মজুদ ক্রম ও বণ্টন কবিতে 
ব্াজ্যাসরকাবকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। 

৫. মামদানিকৃত চাউল ও গম নাধ্যমূল্যের দোকান ( মা ১1199 ৭1১0) খুলিয়। 
উহাদের মারফত বিক্রয়ের ব্যবস্থ। কর। হয। ১৯৫৮ স'লে সারা ভাবতে এরূপ ৫০১*০* দোকান 
ছিল। 

৬. ১৯৫৭ সালেব জুন মাসে তিনটি গম অঞ্চল (1,926 70009 ) ও জুলাই ম'সে 
একটি চউল অকল (171০০ 2০79) স্থ্ত কবা হয়। পবে পূর্বভ'বতে দ্বিতীয় একটি চাউল 
অঞ্চল হু কব। হয়। এই সকল অঞ্চল হ্স্টিব উদ্দেষ্য উহাদের অভ্যন্তবে খাগ্যশস্তের অবাধ 
$রাচন বজায় বখ।, কিন্ত এক অঞ্চল হইতে অপব অঞ্চলে খাগ্য চল।চন বন্ধ করা। ইহাতে 
স্থানীয় অঞ্চল হইতে খ'ছ্য অদৃশ্য হইবার সম্ভাবনা কমে। 

৭. বিভিন্ন রাজ্যে ধান ৭ চাউলেব সব্কেঃচ্চ মৃল্য নির্ধাবিত হয়। ইহাতে মূল্যেব অতিবিক্ত 
বুদ্ধি বন্ধ হম্স এবং সবকাব কতৃক খাগ্যশশ্য ত্রযেব সুবিধা হয। 

৮. থছ্যপস্তে ফটক ব'জী বন্ধ কবিবার জন্ত অগাম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ( মম 
প্0)1)% ) নিষিক্ক হয়। 

৯. মূদ্রা কলেব মাপিকগণকে লাইসেন্স লইতে বাধ্য কবা হয় এবং খোল! বাজার হইতে 
উহাদের গম ক্রয় নিষিদ্ধ কব! হয়। 

১০. ব্যাঙ্ক হইতে খণ লই মজুদদাবগণ যাহাতে খাছ গোপনে মজুদ কহিতে না পাবে, 
'সেন্ঠ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতৃক খণ নিযন্ত্রনেব জন্ত নিক্সে ক্ত ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হয়। 

ক. রিজা্ ব্যাঙ্ক সকল বাপিজ্যক ব্যাঙ্কগুললকে খাগ্যশন্তেব জামিনে প্রদত্ত খণ সংকে।চ 
করিতে পরামর্শ দেয় । 

থ. খণের মাজিন বা প্রাস্ত শতকরা! ৪০ শতাংশ পরধন্ত বর্ধিত হয়। 
গ. থাছ্যশন্তের জামিনে ৫*,০০* টাকাব অধিক নৃতন ঞণদান এবং যে সকঙ্গ ক্ষেত্রে 

প্রদত্ত খণ ৫*.০** টাকার কম, তথায় উহাব পবিমাণ বৃদ্ধি নিষিদ্ধ কৰা হয়। 
থঘ. ধান-চাউলের জামিনে খণ ও অন্যান্ত থাগ্যশস্তের জামিনে খণ এমনভ'বে কমাইতে বলা 

হয় যেন, ১৯৫৬ সালের অনুরূপ সপ্তাহে এ সকল প্রকার খণের তু্নায় প্রথমটির ( ধান-চাউল ) 
বাবদ খণ ৯৬৬ শতাংশ ও ঘ্বিতীয়টির ( অন্ঠান্ত খাগ্যশশ্ত ) বাবদ খগ ৭৫ শতাংশের অধিক 
না হয়। 



১৭৫! 

৯৫৯ সালের এপ্রল মাসে খাস্াশস্ডে বাহু বাবসায় (3650 1250108 ) প্রব্ন 
[রা মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের কার্ধাবলী নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করা হয়। 

এই সকল ব্যবস্থার হ্বার৷ খাছ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি খানিক পরিম'ণে দমন করা হয়। কিন্ত 
যবস্থাগুলি যে উপযুক্ত পরিমাণে সফল হয় নাই তাহা! খাগ্াদ্রব্যেব মৃত্যস্তরের স্থচকসংখ্যা হইতে 
স্পষ্ট হয়। ১৯৫৭ সালে খাগ্যদ্রব্যের মৃূল্যেব স্চকসংখ্যা (১০২ ৩) এককূপে থাকিলেও ১৯৫৯, 
১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে উহা! যথাক্রমে ১১৩৮, ১১৭০, ১১৭ ৬-এ উঠে। অবশ্য দানাঙজাতীয় 
পন্যের মূল্য ১৯৬০ তুলনায় ১৯৬১ সালে সামান্য হ্রাস পায় ।১ 

ধাভ্যণন্য অনুসন্ধ'ন কমিটি 
ঢ0070 ০72103 24205 ০0 এরা 28 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাক লে খাছ্সংকট তীব্র হইয়া দেখ! দে য়ায় ভারত সবকাব উহার বিভিন্ন 
দিক সত্র্করূপে পর্য সোচনা কিষা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রচণেব প্রযোজন অনুভব করেন। এজন 
১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে শ্রীঅশোক মেচতাকে সভাপতি করিয়া একটি 'থাগ্যশশ্য অনুসন্ধান 
কমিটি? নিযুক্ত হয়। ১৯৫৭ স'লেব নভেম্বব মাসে কমিটি বিপোর্ট পেশ কবেন। 

১৯৫৫ সালে মধাভাগ হইতে ষে খাছাসমস্থা। ও খাস্ছ মৃল্যস্তব বৃদ্ধি আরম্ত হয়, কমিটিকে 
উহার কারণ অনুসন্ধান এবং অগামী কয়েক বংনবে খাছাশস্তেব চাহিদা ও যোগান কিরূপ 
হইতে পাবে তাহা পর্যালোচন! কবিতে বলা হয়। উহার রিপোর্টে কমিটি বলেন যে, ভারতের 
মত উন্নঘনশীন দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্যেব অভাব দেখ! দিতে পাবে । ইহাদের উপর 
সতর্ক দৃষ্টি না রাখিলে সংকটপূর্ণ অবস্থার স্থপতি হইতে পাবে। চাহিদা ও যোগানের বৈষম্যের 
ফলে মৃলাস্তব বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিযাছে। উন্নঘনের গতি বৃদ্ধি পাইলে এ সকল খ্ষৈময 
আরও বাড়িতে পারে। স্থতরাং «এ সকল বৈষম্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং সময়োচিত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া, উহাদেব ক্ষতির ফলাফল যথাসম্ভব দমন করাই সরকারী নীতির লক্ষ্য হওয়া 
উচিত। কমিটিব মতে একদিকে উৎপাদন বুদ্ধি ও অপব দিকে পরিবার পরিকল্পনার দ্বার। 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর খাছ্স্মস্াব দীঘকালীন সমাধান নির্ভব করিতেছে । 

সকল দ্বিক বিবেচনা করিযা কমিটি যে সকল ব্যবস্থাগ্রহণের সুপারিশ করেন তাহা দীর্ঘ- 
মেয়াদী এবং স্বপ্লকলীন এই ছুইভ'গে বিভক্ত । 

ক. দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা ঃ ১. খাগ্যশস্তের মূল্যের স্থিতিকরণ সবকারী নীতির 
প্রাথমিক লক্ষ্যরূপে গৃহীত হওয়া আবশ্টক। এজন্য মুল্য স্থিতিকরণ পরিষদ ( 7১1০9 
96111586107 13০873 ) নামে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কতৃত্বকারী সংস্থ। প্রতিষ্ঠ। করা 
প্রয়োজন। ইহা মৃল্যস্থিতিকবণের সাধারণ নীতি ও কাধক্রম স্থির করিবে। 

২, উক্ত সংস্থ। কতৃক নির্দিষ্ট নীতি ও কাবক্রম বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য খাছযশস্থের 
ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত নানাব্ূপ কাজের প্রয়েজন হইবে। ইহার ভার লইবার জন্য খাদ্শস্ 
স্থিতিকরণ সংগঠন (৮০০০ 05105 96511166100 01501886100 ) নামে অপরু 

একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে। এই সংগঠন খাগ্শস্তের একটি মুজুদ্ধ ভাণ্ডার 
(09:09: 5০০) সৃষ্টি করিবে । ইহার সাহায্যে খাগ্যশস্তের চাহিদা ও যোগানের সাময়িক 
বৈষম্য দূর কর! হইবে। 

মূগ্যস্থিতিকরণ পরিষদ যাহাতে মুল্য সংক্রান্ত পরিস্থিতির উপর নব্ধর রাখিতে পারে ও 
১, 0080 সঃ 55৪৮ 0205 0 95 হ৬৮)৩ 2৬ 



হিট সং্থ। স্থাপন করিতে হইবে। ইহাদের এক্ষটি হইল বেন্্রীয় খান পরামরীজি 
1€67৮5] 7০০. 40100 00001] ) এবং অপরটি হইল মূদ্যসংক্রান্ত ত্ধ্য সংগ্রহের, 

শর (1১100 10661116000 [01%15101) )| প্রথমটি মূল্যস্থিতিকরণ পরিষদ ও ফেজ 

মন্ত্রী দপ্তবকে খাগ্নীতি সম্পর্কে পরামর্শ দিবে । দ্বিতীযট মূল্য সম্থদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করিষে 
৪. দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাস্ উৎপাদন বৃদ্ধিব জন্য কমিটি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচকার্ধ, সার 

৪ বীজ বন্টন, পতিত জমির পুনরুদ্ধার প্রভৃতি ও উহীদের জন্য বরাদ্দ অর্থব্যয়ের সংশোধন 
এ পরিবর্ধনের জন্য নানারূপ সুপারিশ করেন। 

৫. দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশে খাছাঘাট তি দৃব করিৰার জন্য গ্রতি বৎসর ২*-৩* লক্ষ 
টন খাগ্ঠশন্ত আমদানির জন্ত হপারিশ করেন। 

৬. খাস্িশস্তের অবাধ ব্যবসায় খাগ্যঘাট.তিব পরিস্থিতিতে অবাঞ্কনীয়। অথচ পূর্বের মত 
লম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং প্রভৃতি ব্যবস্থাও নান: কাবণে অন্থবিধাজনক। এই অবস্থায় মধ্যপন্থ 
হিসাবে কমিটি থাগ্যশশ্যের পাইকারী ব্যবসাষের আংশিক ভার সরকার কর্তৃক গ্রহণের, অর্থাৎ 
জাতীয়করণের জন্য স্পারিশ করেল । এক কথাধ খাগ্যশহ্যেৰ রাষ্রয় ব্যবসায় (5৮6 15- 
010 10 7০০৭ 0109 ) প্রবর্তনের সুপারিশ কবা হয়। 

থ. জ্ব্পমেয়াদী ব্যবস্থা £ ব্ুল্পমৈঘাদী ব্যবস্থা হিসংবে কমিটি খাগ্যশস্তের বণ্টন অর্থাৎ 
ক্রয়-বিক্রযুঃনিয়্রণ, সমবায় সমিতি, কলকাবখানার মালিকগণেব সংগঠন ও নাধ্য মূল্যের ঘোকান 
মারফত খাহ্যশস্য বিক্রষের সুপারিশ কবেন। 

সমালোচনা £ খছ্যখন্য তদন্ত কমিটিব স্থুপাবিশগুলি সম্পর্কে যে সকল সমালোচনা করা 
হইয়াছে, তাহ! সংক্ষেপে এই £ 

১. করম্মিটি খাগ্যাভাবের কারণ সম্বন্ধে বিশদ অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, 
কিন্ত পরিস্থিতির অতি সাধাবণ পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করিয়া নিতান্ত সাধারণ সিদ্ধান্তে 
পৌহিয়াহেন। কোন বিশিষ্ট প্রক'বে চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। 

২, সরকারী আমলাতন্ত্র পরিচাপিত খাগ্যশশ্ত স্থিতিকরণ সংগঠন (59০90 08105 96270- 

11296107 07801326107 ) উপযুক্ত কার্ধদক্ষত| দেখাইতে পারিবে কিন! সে সম্পকেও সন্দেহ 

প্রকাশ কর! হইয়াছিল। 
৩, কমমটি পরপর চারিটি নৃতন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। অনেফের 

মতে ইহাতে অধিক সন্যাসতে গান নষ্ হইতে পারে। 
৪. কমিটি খাছ্/শশ্য স্থিতিকরণ সংগঠন কতৃক খাছ্যের সামফিক ঘাটতি পূরণের জন্য 

মদদ ভাগ্ডার (1১11. 56০15) হি করা ছাড়াও, একটি উপযুক্ত খাছামজুদ ভ'গার হহির 
কণা ঝলিয়াছেন। এ সম্পর্কে দ্বিহীয় পরিকল্পনায় প্রতি বৎসর ২০-৩০ লক্ষ টন খাছ আমদানির 
প্লয়োজনও উদ্লেখ করিঘ়াছেন। কিন্ত কিকুপে এঁ দুইটি ভাণ্ডার হু্টি সম্ভব এবং বিদেশী মুদ্রার 
মংকটগ্নক অবস্থার পরিপ্রেঙ্গিতে থাগ্য আঘদানি নীতির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার উপর যথেষ্ট 
খালোকপাত করেন নাই। 

৫, খান্ভ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কমিটি যে সকল পরামর্শ দিয়'ছে তাহাতে নৃতনত্ব কিউই 
নাইি। ইতিপূর্বে অনেকেই অনেক সময় এসকন পরামর্শ দিরাছেন। হানি 

৬: "শ্বল্পকালীন ব্যবস্থা এবং খাণ্যশস্তের রাষ্্রীয় ব্যবসায় সম্পর্কে বিটি যে পরামর্শ 
মিযাছেম তাচু অনেকের মতে সময়োপঘোগী হইয়াছে! : 



১৭৭৯ 

প্রকার কতৃক গৃহীত ব্যবস্থা! £$ ভারত "সরকার কমিটির সাময়িক স্পারিশগুলির 
সকলই গ্রহণ ও কার্ষে পরিণত করেন। ইহা ছাড়! খাছ আমদানির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
ব্রষ্ষদেশের সহিত চুক্তি কবা হয়। খাছ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের স্থপারিশও গৃহীত হয়। 
খাগ্যের একটি মু তহবিলও সৃষ্টি কর! হয়। কিন্ত সবকার প্রস্তাবিত মৃল্যস্থিতিকরণ পরিষদ ও 
খাছাশন্ত স্থিতিকরণ সংগঠন প্রভৃতি স্থাপন কবেন নাই। মনে হয় যে, তাহাবা খাছামূল্যের 
সামফিক পর্যালোচনার যে ব,বস্থ৷ বর্মান ছিল এবং কেন্দ্রীয় খাছ্য ও কৃষি মৃস্তী দপ্তরের অধীনে যে 
কৃষিপণ্য বিকরসংক্রাস্ত বিভাগ রহিয়াছে উহার কারধাবলীই বর্তমান অবস্থায় বথেই মনে 
করিয়াছিলেন। 

ভূতীয় পরিকল্পন।কালে বভ'মান খাগ্ঠ সংকট 
22921৭-1 £00) ০151১01721০ 1752 ৮0 চ1৬ছ 28 21১8৭ 

তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয বসবে ১৯৬৩-৬৪ সলে দেশে পুনবায় খাগ্সমস্তা। যেবপ তীব্র 
আক'বে দেখা দেয় এবং খাছামূল্যস্তব যেব্প দ্রতবেগে বৃদ্ধি পায়, বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পরবর্তীক'লে এবূপ আর দেখা যায় নাই। 

বতম।ন থয সংকটের কারণ (00583 )--ইহার্ জন্য শিম্নলিখিত কারণও লিকে 
দায়ী করা যাইতে পাবে £ 

১. খাণ্তধস্তের ফলন হ্রাস £ দ্বিতীয় পবিকল্পনাব শেষ বংসবে ১৯৬০-৬১ সালে 
দেশে খাছ্য শশ্যেব মে'ট ফলন হইয়াছিল ৭ কেটি ৯৬ লক্ষ টনেব বেশি। তৃতীয় পরিকল্পনায় 
খাছ শশ্তের উৎপাদন ১৯৬৫-৬৬ স'লে ১০ কেটি টন পর্যন্ত বুদ্ধি কবিবার লক্ষ্য গ্রহণ করা 
হইয়ছে। কিন্তু তু শীয় পবিকল্পনার প্রথর্ম বংসব ১৯৬১-৬২ স'লে খাদ্য উৎপাদন মাত্র ৬৬ 
হাজার টন বুদ্ধি প।য় এবং পববর্তী বঙ্জাৰ ১৯৬২-৬৩ সলে উৎপাদন ২২ লক্ষ ৫* হাজার টন 
হ্রাস পায়। ১৯৬০-৬১ হইতে ১৯৬২-৬৩ স'লে খছাশস্য উৎপাদনের স্চক সংখ্য। ১৩৫৬ 
হইতে কমিয়। ১৩১৩-এ পৌহায়। দেশে খাছ্য শশ্তের উৎপাদন হ্রাস বঙমান খাগ্যসংকটের 
একটি প্রধান কারণ । 

২. ব্যাপক গোপন মজুতদারী ঃ বর্মান খাগ্ভাশস্থের ফলন 
খাগ্যসংকটের আরেকটি প্রধান কারণ হইতেছে চড়া বসর হাজার টন 
মুনাফার লালসা ব্যাপকভাবে দেশের খ ছ্যশশ্য- ১৯৬০-৬১-""৭,৯৬,৯১ 

ব্যবসায়ী, চাউল কল মালিক ও ধনী কৃষকগণ কতৃক ১৯৬১-৬২--৭,৯৭১৫ ৭ 

খাদ্যশস্যের গোপন মুতদারী ৷ ইহ'দেব এই সমাজ ১৯৬২-৬৩--৭১৭৫৯০৭ 

বিবোধীক ধে বাণিজাক ব্যাঙ্কগুলি কক অধিক খণেব যোগান ও কালো! টাকার অস্তিত্থ 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে । ইহার ফলে উৎপাদন হ্রাসেব জন্য যে পরিমাণ খাগ্যাভাব দেশে দেখা 
দেওয়ার কথা, খগ্যসংকট তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি তীব্র আকার ধারণ করয়াছে। 

৩, থা্ণস্যের চলাচলে আঞ্চলিক প্রথা (22008] 5536০০ )$ ভারতের, 
রাজ্যমূহের মধ্যে খাছ্যশস্তের ম্বাধীন চলাচলের ব্যবস্থা নাই। রাজ্যগুলিকে কয়েকটি খাচ্ছা- 
অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে । এবং উহাদের পরম্পরেব মধ্যে খাগ্যশস্তের “চলাচল সরকারী - 
অহুমতিসাপেক্ষ। ইহার ফলে উদ্বত্ত অঞ্চল হইতে ঘাটতি অঞ্চলে প্রয়োজনমত দ্রুতবেগ্গে: 
থাগ্যশন্য চালন করা যায় না। ইহাতে পশ্চিষ বঙ্গ, কেরল, প্রভৃতির মত ঘট তি রাজ্যগুলিতে 
খাদ্ভসংকট অধিক তীব্র হইয়। দেখা দিয়াছে । 

১২0] 



চিন 

৯. হুজাব্কীতি ও জাঘিক জায়ের হৃদি ছাটভি বছ সঙ্গেও পার়কছযানাযা নায়ের 
কনে মান্ছধের হাতে আধিক আর বাড়িতেছে। ইহার দক্ষন খান্শস্তের চাহিদাও গুতখ্ষেগে 
বাঁড়িতেছে। দেশবাসীর খান্ডের অস্ধ্যাস পরিবন্তিত হইতেছে ও খান্তশশ্ঠ ব্যবহারের পরিমাণ 
£1586986 ) বাড়িতেছে। 

৫, জলসংখ]া বৃদ্ধিঃ দেশে উচ্চহারে জনসংখ্যার বৃদ্ধিও বর্তমান খাদাসংকটের 
স্বন্য হবায়ী। কিন্তু অধ্যাপক এন, ভি. গ্যাগিলের মতে বর্তমানে ষে খাম্চসংকট চলিয়াছে 
উষ্কার মহিত জনসংখ্যার বৃদ্ধিব কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ বর্তমান-খাস্চসংকট যেরূপ আকশ্বিক 
ও তীত্র হইয়াছে, তাহাব জন্ত জনসংখ্যাব বৃদ্ধিকে দায়ী কবা ঠিক নহে। 

উপবোক্ত কারপগুলিব আলোচন! হইতে দেখ! যায় যে, দেশে বর্তমান খাছ্াসংকটের কারণ 
মূলত ছুইটি। প্রথমত, দেশে খাঁস্শস্বের চাহিদা ও যোগানেব ব্যবধান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে 
এবং চাহিদা! যেখানে ক্রমবর্ধমান, উৎপাদন সেখানে স্থিতিশীল হইয়া! পড়িয়াছে। দ্বিতীয়ত, 
দেশে যে পরিমাণ থাস্ভশ্ত উৎপন্থ হয, যথোচিত রূপে দেশবানিগণের মধ্যে উহার নাধ্যবপ্টন 
ঘটিতেছে না। গোপন মজুতদাবীব চোব| পথে বাজাব হইতে উহা! অন্তর্ধান করিতেছে । অর্থাৎ 
হ্বাভাবিক ও কৃতিম, এই দুই প্রকাব কাবণের সমন্বয়ে বর্তমান খাদ্যসংকটের উদ্ভব ঘটিয়াছে। 
এবং ইহারই ফলে, বর্তমানে খাগ্যশস্তেব দব দ্রুত বুদ্ধি পায়। রিজার্ত ব্যাঙ্কের হিসাবে 
১৯৬২ সালে খাছ্যশম্তের মৃল্যম্তবের স্চকসংখ্যা ১১৮৪ ছিল, ১৯৬৪ সালে উহা! ১৪১'৫-এ 
পৌছায়ু। সামগ্রিকভ'ৰে খাছ্যশস্তের দব ২৪ শতাংশ এবং ডাইল প্রসৃতি কোন কোন শস্তের 
দ্ববু ১* শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 

প্রতিবিধানে সরকারী নীতি ও ব্যবস্বদি ( চ:6০56৭$০৪ : 0০110129 ৪:১0 
668508165 20060 ৮ 09 (০৬ )5 দেশে খাগ্ঘসংকটকে কেন্দ্র কবিয় প্রচণ্ড 

বিতর্কের হুত্রপাত হয়। পার্লামেন্ট ও বিভিন্ন বাক্যের আইনসভা ও আইনপবিষদে খ.স্তবিতর্ক 
উত্থাপিত হয়। দিল্লীতে কংগ্রেসের 4100 অধিবেশনে খা্যসমন্যা আলোচিত হয় ও উহ 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে গৃহীত খাগ্য সম্পঙ্কিত প্রস্তাব অনুমোদন করে। ইহার পর 
পার্লামেণ্টে খাদ্য-বিতর্ক ঘটে ও তথায় এই সমস্যাব সমাধানে নূতন সবকারী নীতি ঘোষিত হয়। 
অতঃপর ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে তাহাব বক্তৃতায় আরও বিশদভাবে 
খাছ্যসংকট সমাধানে গৃহীতব্য সবকারী নীতি ও ব্যবস্থাগুলি উল্লেখ করেন। নিয়ে তাহা সংক্ষেপে 
দেওয়! গেল। 

খাদ্যসংকট সমাধানেব ক্তন্য সরকার ছুই প্রকাব ব্যবস্থা! গ্রহণের সিন্ধান্ত করিয়াছেন-_ স্ক্প- 
মেয়াদী ও দীর্ঘমেরাদী। আশু খাগ্যসমস্ার তীব্রতা হাস ও মূল্যবৃদ্ধি রে€ধ এবং থাছাশস্যের 
স্যাষ্যবপ্টন। হ্বক্পমেছাদী ব্যনস্থগুলিব মূল উদ্দেশ্য । আর দীর্মেস'দী ব্যবস্থাগুলির উদ্দেশ্য 
হইল শেষ পর্যন্ত খাগ্যশস্যের উৎপাদনে দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা। 

১. আশু বা স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থাগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে ঃ ক. বিদেশ 
( মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, থাইল্যাণ্ড ও কা্বোডিয়া ) হইতে অবিলম্বে চাউল, গম 
পরন্ভৃতি খান শস্যের আমদানি বৃদ্ধির দ্বারা দেশে খাছ্ের যোগান বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থ। অবলম্বন 
কর! হইয়াছে। ১৯৬৩ সালে ৪৬ লক্ষ টনের স্থলে ১৯৬৪ সালে ৬* লক্ষ টন খাদ্যশস্য 
আন্ফানির ব্যবস্থা করা হয়। 

' খু. বিিজ রাজ্যে আরও অধিক সংখ্যায় ভ্তাহ্য মূল্যের দোকান খোলা হয় (১৯৬৩ সালে 
৫৫ ছাজারের স্থলে ১৯৬৪ সালে ৮* হাজ্বর )। 



রি যারে ক হা মুদ্রতুর ওম 

শ, ছনইপন ধঙ্জুতদারী! গরভৃতি সমাজিবিরোধী বার্ষের জন্চ কঠোর আইনগত ব্যবস্থা অববান্থন 
খরা হইতেছে 

ঘ. কৃবিজাত দ্রব্যাদির মুল্যস্তর সম্পর্কে কেন্ত্রীর সরকার কতৃক বাঁ কর্ষিটির রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইকার পর, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষিজাত ফসল সম্পর্কে উদ্পাদকগণের ও পাইকার এবং 
খুচরা ব্যবসায়িগণের দর ঘোষণ! করিয়াছেন । এবং ইহা করিতে গিয়া! মেশে উৎপন্ধ ও আমদানি 
কৃত খান্তশস্োর দর যাহাতে একরপ হয়, সেজন্য তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্পদরে আসদানিকৃত 
খাগ্যশস্যের দর বাড়াইয়৷ দেশীয় শস্যের দরের সমান করিয়াছেন । 

উ, কলিকাতা বোস্বাই প্রতি ১* লক্ষের অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট বড় বড় শহরগুলিতে 
খান্ঠ যোগাইবার নীতি কেন্দ্রীক সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এবং কলিকাতায় ১৮৬৫ পালের 
€ই জানুয়ারী হইতে বিধিবদ্ধ রেশনিং প্রবিত হইয়াছে । 

চ. ইহ! ছাড়া প্রতিরাজ্যকে একটি খাগ্ঠ অঞ্চল বলিয়া গণ্য কর! হইয়াছে ও তথাক্ন প্রতি 
রাজ্য সরকার খাগ্াশস্ত ক্রয় করিবেন এবং সরকারী শশ্ত মজুদ হইতে উদ্ত্ত রাজ্যগুলি খাট্তি 
রাজ্যগুলির প্রয়োজনে খাগ্যশশ্য সরবরাহ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে । 

২. দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাগুলি হইতেছে এই যে: ক. দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে 
প্রথমেই আগামী ৬-৮ বন্দরের মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের লক্ষ্য 
গৃহীত হইয়াছে 

খ. কৃষিজাত দ্রব্যের মৃল্যস্তর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সবকার কতৃকি নিযুক্ত ঝা কমির্টির রিপোর্ট 
সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে ও তাহ গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় সবকার রবিশসোর উতৎপাদকগণের ও 
পাইকারী এবং খুচর| বিক্রেতাগণের বিক্রযদব স্থিব করিয়! দিয়াছেন। ইহার ফলে উৎপাদকগণ 
্যায্যদর পাইবে ও তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইবে । অপরদিকে পাইকারী এবং 
খুচরা বিক্রেতাগণের পক্ষে চড়! দরে শস্য ০বচিয়া মূনাফাবাজীর পথও বন্ধ হইবে । 

একটি স্থায়ী কৃষিজাত দ্রব্য মৃন্য কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়া 
ছেন। ইহা! ভবিষ্যতে ষাবতীয় কঁষিজাত দ্রব্যেব দর ধার্য করিয়া দিবে । 

গ. আবেকটি গুরুত্পূর্ণ ব্যবস্থা হইতেছে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাস হইতে খাগ্যশস্যের 
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রবর্জনের সিদ্ধান্ত । ইহার ভার লইবার জন্য ভারতের খাগ্ভ করপোরেশন 
€ 090. 0০190756107 ০1 [01% ) নামে একটি বিধিবদ্ধ সরকারী করপোরেশন গঠিত 
হইবে । গ্রয়োজনবোধে গ্রতিরাজ্যেও একটি করিয়! রাজ্য খাগ্য করপোরেশন গঠিত হইবে । 
ইহা৷ সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক নীতি অনুসারে কাজ করিবে । তকে ইহা পাইকারী খান্তশস্য 
ব্যবসায়িগণের উচ্ছেদের পরিবর্তে তাহাদের সহযোগিতাক্ম কাজ করিবে। পরে সাফস্যলাভ 
করিলে ইহা কার্ষক্ষেত্র প্রসারিত করিবে, এমনকি প্রয়োজনবোধে কৃষকগণকে খণও দিবে । 
খাগ্যশস্যে রাস্ত্ীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের ফলে দেশে খাগ্যূল্য শ্রের স্থিরতা দেখা দিবে ও 
মজুতদারী বন্ধ হইবে বলিয়া আশ! করা যায়। 

ঘ. খাছ্যশস্যের ফলন বুদ্ধির জন্য অধিক পরিমাণে রাঁপায়নিক সারের ব্যবহারে উত্সাহ 
দেওয়া হইতেছে এবং দেশে রাসাক়্নিক সারের উৎপাঙগন বৃদ্ধির জন্ত পাচটি নূতন বৃহৎ রাসায়নিক 
সারের কারখানা স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত লও হইয়াছে । 

৬ আগামী কয়েক বধ্সর সনি উন্নয়ন গ্রকযে (6, 1), ৮.) খাদ্যশহম্যর উৎ্পা। 
বুষ্ির ওচ্রায় সমধিক: গুরু আরোপ কন) হইবে। 



৮ 

1 ৩. জাতীয় খাভনীভি (560091 8০৩এ 2০1105 ): দীর্ঘ পাচসাম্য্জাজো 
মুখ্যমত্িগণের সহিত প্রধানমন্ত্রী ও কেন্্রীয় খা্মনত্রীব আলাপ আলোচনাব পর দেশে য়ে জাতী 
বাগ্নীতি গৃহীত হইয়াছে তাহাব বৈশিষ্ট্গুলি নিম্নন্ূপ £ 

১. এখন হইতে প্রত্যেকটি বাজ্যকে একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল (£০29 ) রূপে গণ্য কব! হইবে 
২. প্রত্যেক বাজ্যে, উহা! উদ্বৃত্ত অথবা! ঘ।টতি অঞ্চল, যাহাই হউক না কেন রাজ্য সংকার 

নজ্ম রাজ্যে বাজাব হইতে উদ্বৃত্ত ( [05709 5101)10৭ ) চাউল ও যাবতীয় মোটা দানার শস্য 

খরিদ কবিবেন এবং উহা! হইতে নিজ বাজ্যেব ওুয়েজন মিটাইবেন। 
৩ উ্ছত্ত ও ঘাটতি বাজ্য উভহ্ই নিজ বাজ্যে উৎপন্ধ মাট'দানা জাতীয় খাদ্য শস্যের 

২৫ শতাংশ অন্তান্থ রাজ্যে বধ্চানি করিবে এবং ইহা এক রাজ্য সরকাব কতৃক অপর রাজ্য 
সরকাবের নিকট বিক্রয় হইবে (৪009 60 ৭6৮৮০ 109313 )। 

৪. উদ্বৃত্ত বাজ্যগুলিব বাজ্যসবকাব সমূহ উক্ত বাজ্যগুলিব অভ্যন্তব হইতে যে খাছশস্য 
ক্র কবিবেন তাহা হইতে ২ লক্ষ টনেৰ বেশি চাউল কেন্দজ্রীয় সবকাব ক্রয় করিয়া একটি 
কেন্দ্রীয় খাছ্যভ গু ব (06761 1১001) স্থষ্টি ও উহা হইতে ৫ হইতে ১০ লক্ষ টনের 
একটি সাময়িক খাদ্য ভাগ্ডার (১০: 5০৫৮) হৃষ্টি এবং উহ। হইতে ঘাটতি ব'জ্যের খাছয*স্তের 
অভাব পৃবণ কবা হইবে। 

৫. 'আপাতত ১৯৬৫ স'লে মাকিন যুক্তবাষ্্র হইতে 7 [॥ 490 ব শর্তী্গুযায়ী ২ লক্ষ ৫০ 
হাজাব টন চাউল ক্রয় কারবাব সিদ্বস্ত গৃহাত হইয়ছে। প্বে ওয়ে'জন হইলে নগদমূল্যে আরও 
২ লক্ষ ৫৩ হাজাব টন অণমদ নি কা হইবে। 

৬. এক বাজ্য হইতে অপব ব'জ্যে খছ্য*স্োব চালান একমাত্র সংশ্লিষ্ট বাজ্য 
সবকারগুললই নিজেদের হিস'বে কত্তে পাব্বেন এবং* একমাত্র বাজ্য ও কেন্দ্রীয় সবকারের 
সরকারী যন্ত্র মাক্ফতই বাজার হইতে যাবতীয় খ'ছয* স্যর ক্রয় ঘটিবে। 

৭. একরাজ্য হইতে অপব ক'জ্ো খাগ্ছে।পবে গা তৈলের চলাচল অধাধ ও নিয়ন্ত্রণহীন 
হইবে এবং১৯৬২ সলের মর্টনাসের রবিশন্য উঠিলে, গদের আন্তঃর জ্য চল চল সম্পর্কে সবকারী 
নীতি গৃহীত হইবে। 

৮ কলিকাতায় পুব'পুবি বিবিবন্ধ বেশনিং ১৯৬৫ স'লের জানুয়ারী হইতে চালু হইয়'ছে। 
বোম্বাই, ক “পুব, আমেদাবাদ, প্রভৃতি খহবে অন্্পচ বিক রেশনিং (7,1077000] 10৮10100116 ) 

চলিতে থাকিবে । 
কন্দু দূঢতার সহত এই নীতি অনুক্চত হইবে তাহাব উপকই ইহার সাফল্য অনেকাংশে 

নির্ভর করিত্ছে। অন্ীতে উদ্বৃত্ত বাজ্যগুলি কতৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রতি রঙ্গায় ব্যর্থতা সংকটে 
ইন্ধন যে'গাইয়াছে। বমান নীতিও তাহাদের সহযোগিতার উপর বিশেষ ভাবেই 
নির্ভরশীল 

পরিকল্মনাকালে খাছ্যমূল্যেন্ন গতি 
272501550৮1 5907 ৮1707658  2ন2 0.4 2৮55270) 

অর্থনীতিক উন্নদনের পরিকল্পনায় সারণ মৃল্যন্তর এবং বিশেষত খাস্মূল্যতরের এব 
বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । কারণ এক।দকে খ গ্যমূল্যুরের বুদ্ধিতে দেশের অধিকাংশ দরিং 
জনসমস্টির ( যাহার! জীবনযাত র অত্যন্ত নিয় শুরে রহিয়াছে) জীবনযাত্রার মান আরও হাঃ 
পাইবে, ইহ! পরিকল্পনার উদ্দেস্ডের বিরোধী; অপরদিকে খান্মের মত জাব্গ্তক জয্যে 



৯ ছু পর চো 
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গতির হধি পাইলে শ্রিকপ্রেণীর জীবনবাজ! সহ অন্তান্ত সকল শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যনক 
বাড়িবে। ইহাতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া কৃষি ও শিরজাত দ্রব্যসাম গ্রীর মৃত্যবৃদ্ধি ঘটিবে। 
ফলে পবিকল্পনা কার্ধে পবিণত কবার ব্যয় বুদ্ধি পাইবে । তাহাতে হয় লক্ষ্যান্থযায়ী পরিকল্পনা 
সম্পূর্ণ করিতে আবও বেশি অর্থ সংস্থানেব প্রয়োজন হইবে, নতুবা পুর্বনির্বারিত আধিক ব্যয় 
হইলে লক্ষ্য অপূর্ণ থাকিবে । এক কথায় পবিকল্পন! বান্চাল হইয়া যাইবে । একারণে প্রথম 
পবিকল্পনাকাল হইতেই সাধারণ মৃল্যন্তর এবং বিশেষত খাছমূল্যন্তব সম্পর্কে সতর্কতার নীতির 
উপর গুরুত্ব অ।বোপ কবা হইয়াছে। 

পরিকল্পনার গত দশকে খ্মৃশ্যন্তবেব গতি সম্পর্কে ছুইটি বিষয় দেখ! যায়। 
১. ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম পবিকল্পনাব প্রথম বংসব হইতে ১৯৫৫ সালের মর্চ পর্যন্ত খাগ্- 
মৃনান্তব নিষ্নগামী ছিল। ২, ১৯৫৫ সলেধ জুলাই মাস হইতে পুনরায় খাদ্যশস্তের উত্বগতি 
আরম্ত হয়। 

প্রথম পরিকল্পনীকাল ঃ ১৯৫১ সালেব মার্চ মানে খান্যেব স্চক সংখ্যা ১২৫'২-এ 
পৌহায়। সে সময় খাদ্যের একূপ উচ্চ মৃল্যেব প্রধান কাবণ হইল, কোবিয়াব যুদ্ধের দরুন দেশে 
মুদ্রাক্ষীতিব প্রচণ্ড চাপ। ইহাব পৰ সবকাবেব মুদ্বম্কীতিবিবোধী মুদা ও আয়-ব্যয় নীতির 
(01000672100 0508] [90110 ) ফলে খগ্যযূল্যেব সথচকসংখ্যা ১৯৫২ সালেব মার্চ মাসের 

মধো ৯৯'৯-এ নামে । পববর্তী ছুইবংসব ধরিয়। উহ প্রায় একক্সপই থাকে। উহাব পর 
১৯৫৩-৫৪ সালে আশাতিবিক্ত ফপল উৎপাদনেব ফলে খ'যশস্তেব মৃন্যস্তব আবও হ্রাস পায়। 
১৯৫৫ সালেব মণ মাসে খাগ্ভমূল্যেব সুচক সংখ্যা ৮২ ৯-এ পবিণত হয়। এই অবস্থায় দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাব বায়ববাদ্ধ বুদ্ধি কব! হয় এবং খাছ্মূল্যেব হাস বোধ কবিয়া কৃষকদেব স্বার্থরক্ষার 
জন্য সরকাব কিছু পবিমাণ খাগ্যশস্য ক্রম্ব ও মন্দ কবেন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত খাগ্দ্রব্যের 
মৃল্যন্তব সামগ্রিকভাবে ১৯৫১ স নেব তুলনায় ২৪ শতাংশ হাস পায় (১৯৫২-৫৩-১০* )। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল £ দ্বিতীয় পবিকল্পনাকলে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত 
মৃবাস্তধ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। আংশিকভাবে এই মৃশ্যবৃদ্ধি প্রথম পবিকল্পনাকালে মৃশ্যন্তরের 
অতিবিক্ত হব সকে সংশোধন কবিলেও শেষ পযন্ত উহ। মাত্রাতিবিক্ত বুদ্ধি পায়। দ্বিনীর 
পরিকল্পনাব পাচ বৎসবে খাছ্যদ্রব্যেব মূল্য ২৭ শতাংশ বাঁচে । যাবতীয় খাচ্শস্তেব মৃল্যস্তবের 
স্থচক সংখ্যা ১৯৫৬ সালে ৯২৮ হইতে ১৯৬১ সালে ১১৭ ৬-এ দ্ীডায়। ১৯৫৬ সালেব তুলনা 

খাগ্দ্রব্যব মৃন্যন্তব ১৯৬১ সালে ২৬ ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় ( ১৯৫২-৫৩-১০ )। 

খিতীয় পবিকল্পবাকালে দেশে খাগ্যণস্যেব মৃল্য বৃদ্ধিব জন্য একদিকে খাম্য উৎপাদন ও 
যোগানের হ্বাস ও অপবদ্িকে চাহিদা বৃদ্ধি-_এই ছুই প্রকাব কাবণই দায়ী (পূর্ববর্তী অংশে 
খাগ্যঘাট্ুতির কাবণ আলোচনা কবিতে গিয়! এ সম্পর্কে বিভিন্ন কাবণগুনি নির্দেশ করা হইয়াছে। 
এ নকল কারণ এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য )। 

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে খাস্মুজ্যস্তর বৃদ্ধির সমন্তা £ দ্বিতীয় পরিকল্পনা! কাল 
হইতে, দেশে জ্রুত খাগ্চেব চাহিদা ও যোগানেব অর্থ।ৎ উৎপাদনের ব্যবধান বৃদ্ধি ও ঘ'ট্তি ব্যয় 
নীতির ও তথৎ্সহ ব্যাঙ্কের দান বুদ্ধিব নীতির ফলে খাচ্মৃল্যন্তরে উধ্বগতি দেখ! দেয় ॥ 
মজুতদারীর প্রবণতা ইহাতে ইন্ধন যোগায়। খাচ্ঘসূলাম্তবের এই উধ্বগতি নিছক কোনো! 
সামদ্িক সমস্ত! বলিয়া মনে করিলে ভূল হইবে। কাহারও কাহারও মতে পঞ্চবাধিকী পরি- 
কল্পনার অন্তত ভারসাম্যহীন অর্থনীতিক উত্নন্ছন প্রক্রিয়ার ফলে দেশের অর্থনীতিক 



হু যে লাহজন্তের অভাব হেখ গিয়াছে, হওযাহ খাছগাংড ২ তন্দকদ ব্য কুদুারেজ 
বুদ্ধি দেই গভীর লমস্তায়ই বহিঃপ্রকাশ গাত্র। 

দ্বিতীয় পরিফরনার শেষ দিকে অশোক মেহতা কথিটির যে সকল গুপ্ারিশ প্রকাশিত কচ 
সঙ্গকান্গ কতৃক গৃহীত হয়, 'াহাতে মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা গানিকপরিঘাণে প্রশঙ্গিত হইলেও ইহা 
পরে সাময়িক বণিয়! প্রমাণিত হয়| এবং জঅনতিকাল পক্ষেই তৃতীয় পরিকক্নার দ্বিতীয় বৎসরের 
শেষ তাপ হইতেই পুনয়াঘ উহা আত্মপ্রকাশ করে। 

তৃতীয় পরিকল্পনা রচনার সময় পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনা কালে দেশে বৃল্যত্তর 
স্থির রাখিবার প্রয়োজনীয়তা উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন । শ্তীহার়া সমস্কাটিকে ছুইদিক 
হইতে দেখিয়াছিন্গেন। প্রথমত, খাদ্য ও যাবতীয় কৃষিজাত ভ্রব্যের সূল্যস্তরের নি্নগতি অবাঞ্ছিত । 
কারণ তাহাতে কৃবিজাতদ্রব্যের উৎপাদনবুদ্ধিতে কৃষক সমাজ নিক্ষৎসাহিত হইবার আশংকা! 
থাকে। স্ৃতরাং উৎপাদনধৃদ্ধিতে উপযুক্ত আর্বিক প্রণোদনা যোগাইবার জন্য কষিজাতত্রব্যের দর 
কুষকসঘাজের দিক হইতে সন্তোষজনক হওয়া আবশ্টক। দিতীয়ত, বান্কার দ্র আবার বেশি 
হইয়া পড়িলে একদিকে ধেমন ভোগকারিগণের ও স্থির আয়ের শ্রেনীগুলির জীবন দুর্বহ হইবার 
জাশংকা দেখা দিষে, তেমনি অপরদিকে উহাতে মজজুরশ্রেণীব জীবনধারণের ব্য বৃদ্ধি ও শিল্পের 
কাচাহালের দর বৃদ্ধি পাইলে শিল্পজাঘ ভ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে । ইহাতে দেশের 
পর্িকক্লিত অর্থনীতিক উল্নয়ন ক্ষুপ্ন হইবে । এই কারণে পরিকল্পনা কষিশন দেশে কষিজাঘ 
জয্যের দর স্থির রাখিবার প্রয়োজনের উপয় সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন । 

কিন্তু ইহা সত্বেও এবং দেশে জরুবী অবস্থা ঘোষণাব অল্লকাল পরে, ১৯৬৩ সালের যা! 
মাস হইতেই মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয়। মৃল্যম্তরের স্থচকসংখ্যা ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে ১২৭৪ 
হইতে ১৯৬৪ সালের জুন মাসে ১৪৭৭-এ উঠে (১৯৫২:৫৩--১**)। তুলনামূলক ভাবে বল! 

হয় যে, ১৯৫২ সাল হইতে ১৯৬৩ সালের মার্চ মাস পর্বস্ত ১১ বৎসরে মৃল্যন্তরের সৃচকসংখ্যা 
হেখানে বৃদ্ধি পাইম্াছিল ২৭৪ পফেট, অর্থাৎ ১১ বৎসরে ২৭%, সেখানে ১৯৬৩ সালের মার্চ 
হইন্ডে ১৯৬৪ সালের জুন পর্ঘস্ত ১৫ মাসে মৃল্যন্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে ২৪৪ পয়েন্ট, ঝ। ২৯71১ 
সৃল্য্তরের এই বৃদ্ধি বেন্রীক্স খাগ্ছমন্ত্রী প্স্ত অভূতপূর্ব বলিয়। স্বীকার করিক্লাছেন। এই বৃদ্থির 
বৈশিষ্ট্য এই যে, শুধু খাক্ডশন্ত নহে, যাবতীর খাদ্যদ্রব্য, যথা, তৈল, গুড়, ভাল, আলু গ্রত্ৃতি 
সফল ব্রবোর ক্ষেত্রেই সমানে সৃল্য বৃদ্ধি ঘটে। 

কারণ $ এই অনৃতপূর্ব মৃলাবুদ্ধির কারণ হিসাবে, খাচ্যদ্রব্র চাহিদা! ও যোগানে 
জরমবর্থঘান ব্যবধান ছান্ডাও, ব্যাপক গোপন মন্ভুতদ্বারী, কালোটাফার খেলা, ব্যাক্ষের দাঙ্গন বৃদ্ধি, 
ঘার্টীতি মুক্া্নীতি প্রধানত দামী । সাধারণন্ভারে জনসংখ্যা বৃদ্ধকে ছনেকে জ্বন্ততম কারণ 
বলিব নির্দেশ করিরেও এত ক্ষল্পসময়ের মধ্যে হঠাৎ এত অধিক মূল্যবৃদ্ধির পশ্চাতে জনসংখ্য। 
বৃদ্ধি অপেক্ষা গোপন মনুতদারীই প্ররুত পক্ষে প্রবল কারগ হ্হক়্াছে। ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে 
সরকারী নীতির দূর্বলতা উহাদের ছুঃসাহস বৃদ্ধি করিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে কন্ধেন। 

প্রচ্থিরোধে সরকারী ব্যবস্থা! ১ শ্বতাবতঃই এই আফশ্দিক ও অন্ভাবিত সংকটের 
সম্মুখীন হইয়। ইহ! দ্গনের ছন্ত লয়কার রে নীতি ও ব্যবস্থাদি ঘোষণা! কয়েন ভাহাতে সরকাস্থী 
নহি পরিকর্তৰ সূচিত হয় । মুলগতভাবে লক্রকারী নীতি হইতেছে স্বিদুখী । 

একদিকে ইহার লক্ষ্য হেষন গূর্যঘয়ের উর দুখী গ্রবণত] গন করা, অপরদিকে ইহার লক্ষ্য 
সহারাাগন্হগান্যরপররন্দাান-.সগ্যার০০ 

$ ধুগাতর, ২৪শে আগ, ১৯৬৪ 
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হততেছে সুসাততর বৃদ্ধ দমন কারতে গিয়া ষেন উহা আধার এপ কাধমা না যায় যাহাতে 

কষককুলের উৎপাদন বৃদ্ধির উৎসাহ বিনষ্ট হইতে গার়ে। গুতয়াং পরকাখ দৃপ্যন্তরবৃদ্ধি ধৌধ 
করিতে যেমন চাহেন, তেমনি চাহেন কষকগপের পক্ষে উতলাহজনক দর | ইহার সহিত সরকারী 
নীতির উদ্দেন্ত হইতেছে অনতিরিক্ত মূল্যে ভোগকারিগণের মধ্যে খাস্ভশত্যের যথাধথ বণ্টন। 

১, এই সকল উদ্দেস্তর অনুসরণ কবিদা সবকার় দেশে ৮* হাজার নাধ্যমূল্যের দোকান 
খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন । একই উদ্দেশ্যে সকার সমৰায় বিপণি খুপিতেও উৎসাহ দিতেছেন। 

২, ১* লক্ষ বা ততোধিক অধিবাসীবিশিষ্ট শহরগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার থাগ্য যোগাইবান 
সার লইয়াছেন এবং তথায় বিধিবদ্ধ রেশনিং চালু করিবার ইচ্ছা! গ্রকাশ করিয়াছেন। দেশের 
বাকী অংশে খাস্ঠ সংগ্রহ ও সরবরাহের ভার থাকিবে রাজ্য সরকারগুলির উপর । 

৩. বিদেশ হইতে ৬০ লক্ষ টন খাস্যশস্ত আমদানি ছারা সরকারের হাতে মজুত শক্েব 
পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইতেছে । 

৪. মজুত্দাবগণের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করা হইযাছে। মজুতদার ও মুনাফা" 
খোরদের বিরুদ্ধে আপীলের অধিকাববিহীন জরুবীবিচার ( 99011081৮৭9] ) ব্যবস্থা 

সম্বলিত একটি অর্ভিন্যাব্স ঘোষণ| কর! হইযাছে। 
এই চারিটি ব্যবস্থাস্থারা খাদ্মল্যস্তব বৃদ্ধি বোধ করা সম্ভব হইবে। ইহা ছাড়া আরও দুইটি 

গুরুত্বপূর্ণ বাবস্থা গৃহীত হইয়াছে । 
"৫. ১৪৯৬৪ সালের জান্তষারী মাস হইতে খাস্তশন্যের বাস্্ীয় ব্যবসায় গ্রব্িত হইয়াছে। 
এন্ন্য 'ভার়তের খাস্ত করপোরেশন (৩০৭ 007১0756107. 0? [7)918) নামে একটি বিধিবদ্ধ 
রাষ্ীয় করপোরেশন গঠিত হইযাছে। অবসশ্ত ইহ স্বপনের সঙ্গে সঙ্গেই খান্শন্যের যাবতীয় 
পাইকারী-ব্যবসায় স্বহন্তে গ্রহণ করিবে না । কারণ উহার উপযোগী সংগঠন, অভিজ্ঞতা! ও কর্মার 
অদ্ভাঘ আছে। এবং একেবারে খালশন্তের বেসবকারী পাইকারী ব্যবসায় উচ্ছেদ করাও 
সরকারের ইচ্ছা নহে। সুতরাং ইহা! কষকগণের নিকট হইতে সরকার নির্ধারিত দরে শস্ত 
ফিনিবে এবং পাইকারী ও খুচরা র্যবসাদিগণের সহযোগিতা কাজ করিবে । ভবিষ্যতে ইন্কারু 
কর্মপরিধি ক্রমে বৃদ্ধি ক! হইবে। 

৬. সরকার যাবতীয় কষিজাত ভ্রব্যের নাষ্য দর ব|ধিয়৷ দিবেন। এজন্ত আপাততঃ ঝা 
কছিটির রিপোর্ট সরকার গ্রহণ করিয়া! রবিশশ্তের সরকারী দর ঘে'ষণা করিয়াছেন। ১৯৬৫ 
সালের জান্কারী মাসে ভারত সরকার একটি স্থায়ী কষিজাত দ্রব্যমূল্য কমিশন নিষ্বোগ 
করিয়াছেন। উহা ভবিষ্যতে যাবতীয় কষিজাত দ্রব্যের উৎপাদকগণের ও ব্যবসায়িগণের বিক্রয় 
দর বীধিয়! দিবে। 

উপরোক্ত ব্যবস্থা ছুইটির দ্বারা ব্যবসায়িগণেব দ্বার! গোপন মন্তুতদারী বন্ধ হইবে এবং 
খান্তশ্কসহ যাবতীয় কৃষিজাতন্্রব্যের নাষ্য দর ও উহায় স্থিরত৷ প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিম্বা সরকার 
আশ! করেন। কিন্ত, থাস্তশন্তে রাস ব্যবনায় যেন্ধপ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ভাবে প্রবর্তিত হইবার 
সিদ্ধান্ত কর। হইয়াছে এবং তংসহ খান্বশস্তের পাইকারী ব্যবসাদ্বিগণের উপর এখনও দির 
করিবার নীতি অব্যাহত রাখ! হইয়াছে, তাহাতে সরকারী খাস্ত বন্টন নীতি কতটা! কার্ধকর হুইবে 
মে সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিম্াছেন। কারণ খাত্য করপোরেশন যে পরিমাণ শহ্ব 
মন্ধুত (0: 96০০৮) করিবেন তাহা অল্প। এন্প অবস্থায় শুধু শন্বের দর ঘোষণ। করিস 
দি ও লাইসেন্স মারফত পাইকারী ব্যবসায়ী ও মন্তুতদারগণকে শাদদ করিবার চেষ্টা ছিশে 
নফল হইবে কিন] সন্দেছ। 
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প্লান্ঠশন্যের নাঠীয় ব্যবসায় 
চতঞণত এঞ1)0 বে ঘ000 0৪ 

স্'বতেব খগ্ঠ সমস্ত যে স্থায়ীরূপ ধাবণ করিয়াছে তাহা যতটা না প্রকৃত ঘাঢ়াতর দক্ষন, 
দপেক্ষা অধিক হইতেছে বটনের ক্রটিঞ্জনিত। একধিকবার এই সত্য গুমাণিত হইয়াছে। 
ইতিপূর্বে ১৯৫৮-৫৯ সালে যখন ৭ কোটি ৭৩ লক্ষ টন খাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহ! পূর্ব বৎসর 
অপেক্ষা ৭৫ লক্ষ টন অক ছিল। কিন্তু তাহা সত্তেও খাছ্যশস্ত্েব দর ১৯৫৮-৫৯ সালে চড়া 

ছিল। বরম'নেও সবকাবী হিস'বে দেশে খাক্যেব ঘণ্টৃতি হইকেছে ৬ শতাংশ কিস্তু তুলনায় 
ধাস্যশন্যেব দব চণ্উঘ'ছে ২৪ শভাংশ। অতএব নিঃসন্দেহে খন্যেব উৎপাদনের ঘাটতি 
অপেক্ষা বণ্টনেব ক্রি, অর্থ,ৎ ব্যাপক মজুতদাবী ও মুনাফা লালসাই দেশে খাছ্যশস্যেব দব বৃদ্ধির 
প্রধান কারণ । ভাবতেব খগ্য সংকটেব অনেকথ নিই কৃত্রিম । এই সত্যের উপলব্ধিব ফলে 
১৯৫৮-৫৯ স'লেই ভাবত সবকব দেশে খছ্যশন্তে বাস্থীয় ব,বসায় প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
কবেন। ইহাব উদ্দেশ্ঠ ছিল থাগ্যবপ্টনেব ব্যবস্থাব ত্রুটি দূব কবা। কিন্তু সে সময় যেরূপভ'বে 
খাছশস্তের বাস্থীয ব,বসায় পবিচালিত হুইযাছিল তাহাতে সমস্যা কিছুম'ত্র দুব হয় নাই । 
এ সম্পর্কে দ্বিবাগ্রস্ত মনোভাবের ফলে খ'দ্যশস্তেব রাষ্ট্রীয় ব,বসায় ছা শুধু কৃষকের নিকট 
হইতে শশ্ত থবিদ কবিব ব এবং লাইসেন্সপ্রাঞ্ত প'ইকাবী ব্যসাধঈদেব মাবফত উহা! বিক্রয়ের 
বন্দোবন্ত হইয'ছে। তাহাব পব পাইকাব হইতে খুচবা দে কনী ও খবিদ্দীব পধন্ত খাছ্যশস্তের 
ব্যবসায়ে কোনরূপ নিষস্ত্রণ ছিল না। ইহাব ফনে অসধধু ব)সাধীবা যেমন একদিকে গোপন ' 
মজুতে সমর্থ হইয়াছিল তেমনি সাধাবণ খবদ্দাবকে সবকাব তাহাদের ভগ্যেব নিকট ছাডিয়া 
দিম্বাছিলেন। এপঘন্ত এপ বাবস্থ ই চল্িতেহিল। নমে খাগ্যশস্তেব বাস্ীয্স ব্যবসায় হইলেও 
উহা সম্পূর্ণ তই বাবদ্ষী-নির্ভৰ বাবস্থ ছিল। 

কিন্ত তৃতীয় পবিকল্পনাব তৃতীয় বসব হইতে পুনবায় ষে তীব্র থাছ্যসংকট দেখা দিয়াছে, 
অবশেষে তাহাতে পৃরাপেক্ষ! দুচভ বে খছ্যশস্তেব বাষ্্ীয় ব্যধসম্ম পবিচালনাব সংকল্প সরকার 
গ্রহণ কবিয়'ছেন ও ইহ'কে একটি স্থায়ী সংগঠনিক রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। খাগ্ঠসংকট 
সমাধনেব জন্য সবকাব ত্তমনে যে সকল ব্যবস্থা ও নীতি গ্রহণ করিধাছেন, ইহা তাহ'দের 
অন্ততম। ভবত সবক সিঙ্কাস্ত কবিবাছেন ষে থ ছ্যশস্ডে ব স্ত্রী ব্যবসা পবিচালনা করিবার 
জন্য কেন্দ্রীয় এবং বাজ্য দুইন্তবেই পৃথক সংস্থ। গঠিত হইবে । কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে একটি 
টি থাগ্য করপোরেশনঃ, এবং প্রতির'ক্যে স্থাপিত হইবে একটি করি রাজ্য থাগ্ করপোঁ 
রেশন'। নিচে 'খ দ্য ক-পোবেশনে'ৰ বিবরণ দেওয়া হইল । 

ভারতের খান করপোরেশন 
খাত 000 0082018710৭ 0৮ [018 

পালমেণ্টে গৃহাত 1১9 7০০৭ 001১০17860) 0£ [1018 4০৮ নামক আইনের দ্বার! 
ভারতের খাদ্য করপোরেশন” নামে একটি কেন্দ্রীয় খগ্য ব্যবসায় সংস্থা ও প্রতিরাজ্যে একটি 
করিয়৷ রাজা খাদ্য ব্যবসায় সংস্থা স্থাপনের ব)বস্থ। করা হইয়াছে । 

পুজি (0:821051)$ ভারতের খাস্ত করপে।রেশনের প্রারস্ভিক শেয়ার পু'জি 
অনধিক ১** কেটি ট,ক। এবং রাঙ্গা খাগ্চ করপোরেখনগুপর পুঁজি অনধিক ১* কোটি টাকা! 
হইবে । ইহার সম্পূর্ণই ভারত সরকার সরবরাহ করিবেন। 

গা ( 78187095605676 ) 2 ভারতের খাগ্ভ করপোরেশনের পরিচালনার ভার 
থাকিবে ১২ জন পদশ্য লইয়া গঠিত একটি পরিচালকপর্দের (1395: 98 101899$018) 
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পর । হ্হাদের একজন চেয়ারম্যান ও একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর । তিন্জন পরিচালর 
হইবেন কেন্দ্রীয় খাষ্ট, অর্থ ও সমবায় মন্ত্রকের প্রতিনিধি । কেন্দ্রীয় গুদাম করপোরেশনের 
৬ ডিরেক্টার হইবেন ইহার একজন পরিচালক। ইহার! ছাড় আরও ছয়জন পরিচালক 

বন। 
কেন্দ্রীয় সবকার ইচ্ছা কবিলে, কবপোবেশনকে পবামর্শ দেওয়ার জন্য এক ধা একাধিক 

পরামর্শদাতা কমিটি নিয়োগ কবিতে পারেন। 
(0৮০৪): কবপে বেশনের উদ্দেশ্য হইতেছে সবিশেষ পবিমাণে খাঘ্যশস্তের 

রা্্ীয় বসায় প্রবর্তন কবা এব দেশে খাছ্যশস্তেব ব্যবসায়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও 
নিযন্ত্রণকাবী ভূমিক। অধিকাব কবা। 

কার্ধাবলী ( নি10000705 )£ ভাঁবতেব খাদ্য কবপোবেশন একটি ম্বয়ংচালিত সংগঠন 
রূপে লাভক্ষতিব ব'ণিজাক নীতি অনুসবণ কবিযা কাজ কবিবে। ইহা খাছযশস্তের একটি 
সামফিক ভাগার (19811 ৪6০০1. ) হাতে বাখিবে এবং প্রধানত খাগ্যশস্যেব ক্রয়, গুদাম্জাত- 
কবণ, চলাচল, বণ্টন ও বিক্রযে প্রবৃত্ত হইবে । কেন্দ্রীয় সবকাব প্রযোজনীয় মনে ক'লে, 
ইহা! অন্যান্য খাগ্যদ্রবোব ব বসয়েও আত্মনিয়োগ কবিবে। ইহা ছাভা, খাছ্যশস্য ও অন্যান্ত 
খাদ্যদ্রব্যেব উৎপাদন বুদ্ধিব জন্য যে সকল ব)বস্থা গ্রহণ কব প্রযোজন মনে কবিবে, সরকারের 
অনুমতি লইযা ইহা সে সক ব্যবস্থ। গ্রহণ কবিতে পাবিবে (যেমন কৃষকগণকে খণ প্রদান )। 
এবং প্রযোজনীর মনে কবিনে, ইহা চাউলকল, মং্দাকল ও অন্যান্ত রূপ কলকারথান৷ স্থাপন 
কবিনা খছ্যশস্ত ও খাছ্যদ্রব্য নান'রূপ প্রক্রিয়ার দ্বাবা খ'গ্ঠেপবোগী কবিতে ও এ সকল 
ব)বস'যু চাপন। কবিতে পাবিবে 1 ১৯৬৫ মালেব ১৪ই জানুয়াবি মা্রাজে ইহাব উদ্বোধন 
সম্পন্ন হইয়ছে। 

নিলিম্বে হইলেও, এই ব্যবস্থ টি পমর্থনযে গ্য এবং ইহাব দ্বাবা ব্যবদাথিগণেব সমাজবিরোধী 
কর্ধ বলীব স্থযেগ হাস পাইতে প'বে। কিন্তু কাত ইহা কিরূপ ভবে পবিচালিত হয় তাহার 
উপর ইহাব ফলাকল সবিশেষ নিরবশীল। 

খাগ্ণন্তের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবতনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (47850567005 
01 800 8£9110506 56৪02 71901176110 6০0০0 £19105 ) £ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক 

পবিকল্পনাব শেষদিকে অশোক মেহতা কমিটির শ্পাবিশে ভাবতে খাচ্যশস্তের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় 
প্রবর্ঁনৈব জন্য সবকাবেব সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। কিন্ত সে সময ইহ! লইয়। বিতর্কের সুত্রপাত 
হয় এবং ইহাতে খংছ্যশস্তে রাষ্ত্রীযঘ ব্যবসাষ প্রবর্তনের বিষয়ে সবকার দ্বিধা গ্রস্ত হইয়। পডেন। 
এবং এজন্য নৃতন কোন সংস্থা স্থাপন ন| কবিষা, সবকাবী খাদ্যাদপ্তব মাবফত খাদ্যশস্য অত্যন্ত 
সম বন্ধ বা্ট্ীব ব্যবসায় চালিত হয়। তৃতীয় পবিকল্পনাক'নে বর্তমানে পুনবায় তীব্র খাস্যসংকট 
আত্মপ্রকাশ কবায় শেষ পর্যন্ত ১৯৬৪ সালেব জানুয়াবি হইতে খাগ্শস্যে বাষ্টরীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের 
ও এজন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপনেব সঙ্কল্প গ্রহণ ক্কববেন। খাগ্শস্তেব বণ্টনে রাষ্ট্রীয় ব্যবসা 
প্রবর্তনের পক্ষে ও বিপক্ষে ষে সকন যুক্তি প্রদর্শন কবা হইয়াছে নিচে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ 
কর গেল। 

পক্ষে যুক্তিঃ ১. সম্প্রতি দেশে উৎকট মুনাফ! লালসায় খাস্যশস্ত ব্যবসায়ী, চাউলকৰ 
মালিক ও বৃহৎ উৎপাদকগণ থাগ্যশশ্যের গোপন মজুত ছাব! যে কৃত্রিম সংকট স্থঙি করিয়াছে 
তাহাতে দেশে থাস্তবপ্টনের পুরাতন ব্যবস্থা যে আরঞ্মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে তাহ প্রমাণিত 



ঠাঁচউ 

কইকীছে। ক্ছতর়াং এইকপ পুজঃ পুঁজ কাজ খাভসংকড চুর কারার রাহাত ও 
গাথা হইতেছে খাস্তশন্চের রাষ্্রীয় ব্যবসাঘ প্রবর্তন । | 

২. ইহাব ফলে দেশবাদিগণের মধ্যে খান্শন্তের সাধ্য বন্টন অন্ভব ছইবে এবং 
দেশে খাশস্তের মুল্যের শ্ফিরতা৷ দেখা দিবে । 

৩. ফেশে একশ্রেণীর ব্যবদায়িগণের মধ্যে দুনাফালোলুপতার দ্বস্ত বে কালোটাকার থেল৷ 
চলিতেছে এবং তদ্দরুন মুল্যস্তর বৃদ্ধির প্রবণত| শক্তিশালী হইতেছে, ভাহাও এই 
ব্যবস্থাতে খানিকপরিহাণে দ্ষষিত হইবে । এবং ক্রেতাগণ সরকার নির্ধারিত স্তাধ্য দরে 
খাত্তশৃশ্ত পাইলে মধ্যবর্তী ব্যবসাগ্িগণের শোবণ হইতে বক্ষ! পাইবে। 

8. অর্থনীতিক পরিকল্পনা সফল করিবার পক্ষেও ইহা! অপরিহার্য হই! 
পড়িয়াছে। কারণ পরিকল্পিত উৎপাদন্রে সহিত পরিকল্পিত খান্তবণ্টন ব্যবস্থা! না খাকায়, দেশে 
খা্্যবণ্টনে বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। ইহারই সুযোগ লই! মুনাফাখোরী ও ষজুতদারী ইদাশীং 
কালে প্রবল হই! উঠিয়াছে এবং দেশে থাস্ধান্ভাবের মরুন যে পরিমাণ থাস্ত নংকট দেখ! দেওয়ার 
কথা, তাহাপেক্ষা বেশি পবিমাণে এই সংকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । স্কতরাং খাক্শশ্যে বাষ্্রী় 
ব্যবসায় প্রবর্তনের ছার! স্ুট পরিকল্পনার পক্ষে একটি দীর্ঘ-অপেক্ষিত ব্যবস্থা! গৃহীত হইল । 

৫. এই ব্যবস্থায় কঘকগণের নিকট হইতে সবকাবর কতৃক নির্ধারিত চ্াষ্য দরে শন্ত ক্রয় 
করা হইবে ও ভাহাতে কষকগণ মধাৰর্তী ব্যবসাধিগণের অস্ায় শোষণ হইতে রক্ষা পাইবে । 
ইহাতে উপযুক্ত দাম পাওয়ায় কৃষকগণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইবে । 

বিরুদ্ধে যুক্তি ঃ ১. অনেকের মতে, সবকাব ইতিপূর্বে খাছ্াশন্তে যে সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় 
ব্যবসায় প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহাতেই যখন সফল হন নাই, তখন একূপ বৃহৎ ও ব্যাপকভাবে 
দেশে উহা প্রবর্তন করিবার কোন যুক্তি নাই। 

২. ইহাতে ষে বিপুল পরিমাণ খাছ্যশন্ত ক্রয় করিতে ও ধরিষা রাখিতে হইবে, তাহার 
উপষোগী গুদাম সরকাবের নাই। স্থৃতবাং খাস্চ কবপোরেশন কতৃক ক্রীত শন্য ধারণে ও 
সংরক্ষণে সংকট উপস্থিত হইবে। 

৩. এই ব্যবস্থাতে পাইকারী খাস্শন্ত ব্যবসায়িগণকে বিশেষ স্থান দেওয়া হইয়াছে, 
সরকারী অঙ্ুমৃতি লইয়! তাহারা খাদাশন্তাদি ক্রয় ও বিক্রয় করিতে পারিবে । ইহার ফলে 
খাছাশন্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় নামে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়? হইলেও উহা খান্শস্তের পুরাতন বেপবকারী 
ব্যবসায়ী মহলের উপরই নির্ভরশীল থাকিবে । ইহা অনেকের মতে অবাষ্ছিত এবং খাস্াশন্যের 
যাীয় ব্যবসায়ের ভাবী ব্যর্থতার কারণ হইয়া! উঠিতে পারে । 

৪. বিপুল আকারে খাদ্যশক্কের রাষ্ীয় ব্যবসায়ে যে বিরাট পুঁজির প্রয়োজন হইবে তাহ! 
সংগ্রহ করিতে সরকারকে কম অস্থবিধার সম্দুখীন হইতে হইবে ন|। 

€. খাস্ছাশন্তের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের ফলে খাছাশশ্যেয ব্যবসায়ে নিযুক্ত কারবারিগণ 
খু তাহাদের বিপুলসংখ্যক কর্মচারিগণ তাহাদের পুষাতন কর্ম ও জীবিকাচ্যুত হইবে । ইহা 
নুতন একটি সমস্তান্যা্ট করিবে 

উপসংহার £ খাদ্যশন্তে রাস্্ীয় ব্যবসায় প্রবর্ডনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুভিগুলি গণ্ভীর 
ভাঁবে বিবেচনা ফরিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় ঘে, নানাক্ষপ অন্থবিধ1 সত্ব ভারতের 
পক্ষে ইহা গ্রহণ ফর! ছাড়া উপায় নাই। পরিকল্পিত অর্থনীতির অপরিহার্য অংশক্কপে, দেশে 
খান্ঠ চ্াহাবন্টনের উপায় কে, দুনাফালোলুপ খ্যবসামীমহলের লো ধনের ব্যবস্থা জপে, 



চি ডত্লাহক ক খারা সুগারের ১৮৯ 

উতর ' খাষর়োধের অন্তম অস্াইসাঁবে এবং কষকগণের ও সোগকারিগণের পক্ষে স্তাষ্য দা, 
ধিিও রিনার পাদ ভাবে ইহা বর্তমানে একাস্তই আবশ্বক হয়! পড়িয়াছে। ইহার 
পঞ্থে মে কল অঙ্গুবিগা রহিয়াছে যথা, পুঁজি ও গুদামের স্বল্পতা, অতীত সরকারী ব্যর্থতা 
প্রস্ৃতি, তাহা গ্সরস্ঠই দূর করিতে হইবে, এবং উহাতে খানিক সময় লাগিতে পারে। খাস্- 
শস্যের ব্যবসায় হইতে বিচ্যুত ব্যবসায়িগণ ও তাহাদের কর্মচারিগণ সকলেই ষে কর্মচ্যত 
হইবে, তাহা নহে, কারণ, এই ব্যবস্থায় তাহাদেরও স্থান দেওয়৷ হইয়াছে । সুতরাং সকলদিক 
বিবেচনা করিয়া! দেখিলে, সরকারের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য । 

পর্লিশিষ্ট 

ভারত সহ বিভিন্নদেশের *একরপ্রতি চাউল উৎপাদন ক্ষমতা ( ১৯৫৯-৬* 

দেশ, পাউগ্ড 
মিশব ২,৯৮৫ 
জাপান ২,৮২৫ 

মাফিনযুক্তরাষ্ট ২,২৩০ 
চীন ২০৬৪ 
তুবস্ক ২,০২২ 
সোভিয়েত রুশ ১,৩১৪ 
বন্ধ ফেশ ১১০১১ 
পাকিজ্তান ৮৮৬ 

ভারত ৮৩৭ 

যোজনা ঃ বশে আশ্রিল, ১৯৪৪ হইতে 



রা 
গ্রামীণ পুবগর্ির 

£/12/ £190075111/01/07 

দীর্ঘকাল ধরিয়া জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়িগণেব শোঁষণে, অত্াচাবে ও সরকারী 
অবহেলায়, এবং আধুনিক শিল্পগুলির অসমান প্রতিযোগিতায় ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ 
অর্থনীতি ধ্বংস হইয়াছে । কৃষি ও কুটিব্শিল্পের অবনতির ফলে গ্রামবাসিগণের মধ্যে ব্যাপক 
ও তীব্র দারিদ্র, অনাহার, অশিক্ষা, কর্মহীনতা প্রভৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছে । এই অবস্থার 
প্রতিকারের নিমিত্ত গ্রামীণ পুনগঠনের কথা নানাদিক হইতে উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী গ্রামে 
ফিরিয়া যাইবার আহ্বানও জানাইয়াছিলেন। চরকা ও কুটিরশিল্পের প্রচলনের উপর গান্ধীঙ্জী 
এই কারণেই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন 

গ্রামীণ পুনর্গঠনের তিনটি দিক-কাছে। প্রথমত, ইহার বৈষয়িক ছ্িক। ইহার জন গ্রামীণ জনসাধারণের 
আীকনধাত্রার যান ও ্বান্থের উন্নতি প্রয়োজন । দ্বিতীয়ত, ইহার সাংস্কৃতিক দিক। গ্রামবাগিগণের শিক্ষা 
বাংস্কৃতিক ঈন্তি আবন্তক | তৃতীয়ত, ইঠার নৈতিক দিক | ইহার দ্বারা তাহাদের ব ভিতের উন্মেষ বুঝায়। 

ই গ্রামীগ পুরর্গঠন বলিতে উঠত বৈধগ্রিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবনে গ্রাবাদিগণের পুনঃ প্র তষ্টার 
বুঝায়। 

অভীতে এমীণ পৃনগর্ঠবের জন্ত যে দর গাণী প্রচেই| কর হইসাঙ্জিজ তাহা, সরক্কাণী কৃষি, সমবায়, মেচ, বন, 
পণ্ড, স্বাস্থা ও শিক্ষা দপ্তরগুলি কতৃক পরিগলিত হইত | কিন্তু ইহৃতে বিশেষ কোন ফল লাত কর! যায় নাই। 
তাহার কারণ,_-১. সারাবেশের প্রস়্োজনের তুলনায় সে গেষ্টা ছিল অকিঞিংকর। ২. গ্রামীন পুৰ্গঠনের 

প্রচেষ্টায় গ্রারবাদিগণের সমর্থন সংগ্রহ ও আগ্রহ সৃষ্টির চেগার পরিবর্তে, উপর হইতে কার্য এম চাপাইয়া দেওর়! 

হইইত। ৩. বিভিন্র সরকারী দপ্তরগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিত। উহাদের 
বট মধ্যে সংযোগ ও নহযোগিত! ছিল না। গ্রামীণ পুনর্গঠন প্রচেষ্টার পশ্চাতে কোন ল'মগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী 

না। 

সমস্টি' উন্নয়ন প্রকজ্ম 
০০9৯41801শ" 10755121,02ধরাতারনা 2001200, 

অতীতের ক্রটি হইতে পরিকল্পন| কমিশন উপলব্ধি করিয়াছেন যে গ্রামীণ জীবনের পুন ঠনের 
জন্য গ্রাম্য জনসাধাবপের সমর্থন ও সহযোগিতায় বহমুণী, সর্ঝঙ্গীণ ও সবসংবন্ধ কর্মপ্রচেষ্টা গ্রয়োজন। 
সমগ্রি উত্নপধন প্রকল্প (00701010100 [00910101716 7১0)০০6) এই উপলব্ধির ফল। 

সমগ্তি উন্নয়ন গুকল্প বা 10017017001 10০50101)07077 1১০019০৮ কাটি মাকিন 

দেশীয়। তথায় গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য এই প্রকার প্রচেষ্ট! বছদিন ধরিয়া প্রচলিত। ভারত- 
মাকিন সাহাধ্য কার্বক্রমের (171০-0. 8. 4, 41৭ ৮৮০6) দ্বারা ভারতে এই 
জাতীয় গ্রচেষ্টা প্রবতিত হইয়াছে । পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শে ইহ! ভারত সরকার গ্রহণ 
করিয়াছেন। ইহার মূল কথা হইতেছে, স্থানীয় ভাবে মানবিক ও প্রার্কৃতিক সম্পদের পূর্ণতম 
উররয়ন সাধন করা। 

লক্ষ্য (0৮15০6%69): ইহার লক্ষা ভিনটি--শিক্ষাগত, অর্থনীতিক ও সামান্িক। 
ক. শিক্ষা ও প্রচার ঘার! গ্রাম্য এজনসাধারণের....ভাবধারা ও মনোক্কাবের পরিবর্তন 



গ্রামাণ পুলা গু 
লাধন। খ. বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ হ্বারা' উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া অর্থনীতিক উষ্নতি 
সাধন । গ. জনস্বাস্থ্য, অবসরবি- সুযোগ-সুবিধা ও নাগরিক জীবনের উর্রয়ন দ্বারা 
সামাজিক পরিবর্তন সাধন। এই সকল কাজের মধ্য দিয়া প্রত্যেকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও 
গ্রামীণ সমাজের মধ্যে উদ্যোগ স্থ্টি করা, সমবায় সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রভৃতির মধ্য দিয়া 
যৌথচিন্তা ও যৌথ কার্কলাপ প্রবর্তন করাই সমষ্টি উন্নয়ন গুকল্পগুলির উদ্দেশ্য । সরকার 
শুধু ইহাতে আধিক ও কারিগরি সাহায্য দান কবেন। 

আদর্শ (76919 ): ইহার মতে দেশের মূল শত্রু তিনটি দারিদ্র, রোগ ও অজ্ঞতা । 
জনসাধারণ ও সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতায় এই তিনটি শত্রু ধ্বংস করিয়া দেশের 
বৃহত্তম কল্যাণ প্রত্তি্ঠাই সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আদর্শ । 

কার্ধক্ষেত্র (5০০৪) প্রথম পরিকল্পনায় সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাধক্ষেত্র হিসাবে 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ কব! হয়-_ 

ক. কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য পতিত জমির পুনরুদ্ধার, সেচের প্রসার, উন্নত সার, 
বীজ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারে সাহায্য ও উৎসাহ দান, পশুপালন, ধান্য রোপণ, ভূমিসংক্রাস্ত 
শাবেষণার প্রসার ইত্যা্দি। 

থ. গ্রামবাসিগণের পার্জীবিকার সংস্থানের জন্ত গ্রাম্যকুটির ও ক্ষুদ্রপিল্পের পুনরুর্জীবন; 
পুনর্গঠন ও প্রসাবে উৎসাহ ও সাহায্য দান। গ. গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক, ও উচ্চতর বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠ। ও কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন ছ্বারা সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার বিস্তার । ঘ. জনম্বাস্্োর 
উন্নতির জন্য চিকিংসালয়, হাসপাতাল, প্রক্ুতিসদন প্রত্ষ্ঠ। ও গ্রামাঞ্চলে জন নিফাশন ও পানীয় 
জলের ব)বস্থা। উ. পথঘাটের উন্নতির বারা পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসার । চ. গ্রামাঞ্চলে উন্নত 
ধরনের গৃহাদি নির্মাণের ব্যবস্থা । ছ” স্থানীয় প্রতিভা ও এতিহা অনুযায়ী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান- 
হুচী, ক্রীড়াস্চী, মেলার অনুষ্ঠান গুভূতি দ্বারা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ ও 
প্রতিভার বিকাশ এবং সহযোগিতা ও এক্য সষ্টি। জ. কৃষক, কারিগব ও অন্ঠান্ত কষিগণের 
কাধের মান উন্নয়নের জন্য ওয়োজনীয় আধুনিক শিক্ষাদান | 

কার্ধপন্ধতি ও উপায় (০৮৮০৭ ও 867০5) : গ্রামেব সামাজিক ও অর্থনীতিক 

সকল দিকের সহিত সংস্লিষ্ট উপরোক্ত কাধাবলী বান্তবে পরিণত করিবার জন্য গ্রাম্য জনসাধারণের 
মধ্যে সমর্থন, উৎসাহ, উদ্যোগ ও পাবস্পরিক সহযোগিতাব দ্বার সকলের সমবেত চেষ্টার উপর 
নির্ভর কবিতে হইবে । ইহাই সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যপন্ধতি। তাহাতে একটি মাত্র সরকারী 
কতৃপক্ষের মীরফত প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরকারী সাহাধ্য প্রদান করা হইবে। এই সরকারী 
গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্ট| প্রধানত কৃষিতে কেন্দ্রীভূত হইবে এবং গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের সরক।রী প্রচেষ্টা 
হিসাবে থাকিবে । ইহাই জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্ম ( ৪01010] 103605107, 96:5199 ] 

নামে পরিচিত। এজন্য বল! হইয়াছে সমস্তি উন্নয়ন প্রকল্প হইতেছে গ্রামীণ পুনর্গঈন্রে কার 
পদ্ধতি (148,0০0 ) এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্ম হইতেছে উহার উপায় (88০০০5 ) 

বিশেষ। 

বৈশিষ্ট্য (£555155 ) £ প্রথমত ইহাতে গ্রামীণ উন্নয়নে স্থানীয় গ্রাম্য অধিবাসিগণের 
চেষ্টার উপর জোর দেওয়া হয়। যাহাতে গ্রামবাসিগণ নিজের চেষ্টায় নিজের উন্নতি করিতে 
পারে সেজন্য তাহাদিগকে সাহায্য করাই ইহার কাজ । দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট কয়েকটি সীমাবন্থ 
এলাকা লইয়। ইহা কাধ আরম্ত করে, এবং তথায়, উন্নয়গের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্ট। চালায় । এক" 



পন চতুর্থত এক্স বহ্ুসুখী উদ্দেন্ঠবিশিষ্ট একটি মাত্র সংগঠনের সাহাব্য গ্রহণ 
করা হম্ম এবং ভাহা ফেন প্রত্যেকটি কৃষকের প্রয়োজন সাধন করে সেদিকে লক্ষ রাখা হয় । 
পঞ্চনত এজন গ্রয়োজনীয় আাথিক ও কারিগারি সাহায্যের বন্দোবস্ত করা হয়। সংক্ষেপে ইহাই 
সমণ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য | 

প্রকর্ের প্রকারতেন : 
“খচিত 05 ৮8075০55 

সমাই উন্নয়ন প্রকল্প ছুই প্রকারের £ ক. বুনিসাদী গ্রামীণ সমতি উ্জয়ন গ্রকল্প (56 
39580115709 [0] 00100081015587 [06৮91010700 770০)০০৮ ) : ২ লক্ষ অধিবাসী 

আছে এব্ধপ ৩০০টি গ্রাম ও প্রায় ৫** বর্গমাইল লইয়া! একটি করিয়া বুনিয়াদী প্রকল্প সংগঠিত 
হয়। ইহাতে কুধির উন্নয়ন কার্ষকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। স্থানবিশেষে ১০০টি গ্রাম 
লইয়া! অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বুনিয়াদী প্রকল্পও গঠিত হইতে পারে। 

খ. যৌগিক সমন উন্নয়ন প্রকল্প (00701১95160 [5799 0০020080016) 1)০5৪1০1৮ 

277621% :01০০% ) £ এই প্রকার গ্রকল্পের কৃষি ও কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে এবং গ্রামাঞ্চলে 
শহরবাসের বিবিধ স্থবিধাসমূহ গ্রবর্তনের কারধক্রম গ্রহণ কর! হয়। 

জাংগঠবিক দপ 
“(07880587108 

প্রত্যেক প্রকল্প দুইটি স্তরে বিভক্ত : ক. নিষ্রুস্তরে গড়ে ১** গ্রাম্য পরিবার ও উহার 
&** সদন লইয়া এক একটি গ্রাম ইউনিট গঠন করা হয়। একপ প্রত্যেকটি গ্রাম ইউনিটের 
প্রস্কোজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্থানীষ কাধ পরিচালিত হয় । 

খ. উচ্চ শুরে ১০০টি গ্রাম ইউনিট ও উহাদের ৬*-৭০ তাঁজার অধিবাসী লইয়! এক-একটি 
উন্নয়ন ব্রক গঠন করা হয়। আয়তনের দিক দিয়া ইহার কাধ ১৫*-২** বর্গমাইলে বিস্তৃত । 
প্রতিটি সমষ্টি উন্নয়নে তিনটি করিয়া! এবপ উন্নয়ন ব্লক থাকে । প্রত্যেকটি ব্লকের কেন্দ্র হিসাবে 
“এক-একটি আধ।-গ্রামশহর (1078]-0100-571920 (0%7181710 ) স্থাপিত হয় । এক্রপ এক- 

একটি শহরের অধিবাসী গড়ে ১০* পরিবার বা ৫*০* ব্যক্তি । এই শহরগুলি ব্লকের অস্তগ্ত 
ভারিদিকের গ্রামগুলির প্রাণকেন্দ্রবিশেষ । ইহাতে ব্রকের কেন্দ্রীয় কাধালয় থাকে, . এবং 
হাসপাতাল, সাধারণ ও কারিগরি বিগ্ালয়, সমাজশিক্ষাকেন্তর, সামাব্িক ও সাংস্কৃতিক কারধাবলীর 
€কজ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। শহরজগীবনের সকল সুবিধা যথা, বিদ্বাৎ, পাক। নর্দ মা, পানীয় জলের কল, 
সুসজ্জিত বাজার প্রভৃতি সকল ব,বস্থাই থাকে । 

'প্রশসিনিক কাঠামো 
টির হাতে 8 দা হাসে 

সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশাসনিক কাঠামো ৫টি পায়ে বিভক £ ক. সর্বনিয় পর্যায়ে প্রতি 
খশটি গরামইউনিটের ভারপ্রাপ্ত একজন করিয়া গ্রামসেবক জআাছেন। 

খ. ইহাদের উপর নক পর্ধায়ে একজন করিয়া রক উরনযন অফিসার ( 31০66 [0৩1৩৮ 
শত চে) আতেন। ঠাহাকে সাহায্য করিবার জন্ত কৃষি, সমবায়, পণ্ড পালন ও 
কুটির শি প্রকৃতির "আট জন বিশেষজ্ঞ কার্তাযী থাকেন ॥ বে সপ কাজা পঙ্ায়েী 



তীর ১ 

সপ উস এট নঙ্যায় সমিডিগদূহের নংশ্বগণ ও প্রণতিষিল 
কষক, সবাগনেদী,“ বহিলা, পার্গাসেন্ট ও রাজ্য বিধানমণ্ডসীর স্থানীয় সস্তগণকে লই একটি 
সক উন্নন কমিটি করে উদ্নমন পরিবল়ন! প্রণয়নের ও উহা! কার্ধকর করিবার ভারপ্রাপ্ত। 
অন্যথায় রক পঞায়েত সমিতির উপর এই সার প্রদত্ত হয়। 

গ, জেলান্তরে একজন করিয়! জেলা উন্নয়ন অফিসার € [0586৮ [09৮৩1010676 

০0৫: ) থাকেন। জেলার স্জগ্র উন্নয়ন প্রকল্প গুলির তদারকী এবং উন্নক়্ন প্রকল্পের কার্ষে 
জনসমর্থন আদায় করা তাহার বিশেষ দায়িত্ব। ব্রকপঞ্চীয়েত সমিতিসম্থহের সভাপতি ও 
পার্লামেন্ট এবং রাজ্যবিধানমগ্ডসীর স্থানীয় সদ্স্ত প্রভৃতি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের 
লইয়া গঠিত বিধ্বিদ্ধ জেলা পরিষদ প্রত্যেক জেলায় সমগ্রি উন্নন্বন পরিকল্পনার কার্ধে 
পরিণতির ভারপ্রাপ্ত থাকে । 

ঘ. রাজ্ান্তরে প্রতিরাজ্যে উন্নয়ন প্রকল্পে সর্বোচ্চ কর্তা হইতেছেন রাজ্য উন্নয়ন কমিশনার 
€$ 8569 [)৩৮)01972.01)0 (00052718980057 ) এবং উল্লঘন কমিটি (9৪৮৪ 106৬৪101967 

€0070017160 )। 

৬, সর্বোচ্চ স্তরে রহিয়াছে সমহি উন্ধম্বন ও সমবায়ের কেন্দ্ৰীষ্ষ মন্ত্রক ও উহার অস্তগত 
কেন্দ্রীয় কমিটি। প্রধান মন্ত্রী ইহার সভাপতি, পরিকল্পনা! কমিশনের সকল সদস্ট এবং খাস 
ও কুষিমন্তী দপ্তর, সমহ্রি উন্নম্বন ও সমবায় দ্র এবং প্রাকতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণ! 
দধীরের ৪ জন্ উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইহার সভ্য ! ইহা শুধু নীতি নির্ধারণ করে। নীতি কার্ধকর 
কৃবিবার ভার সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশাসকের (80011018680 01 086 00যা]085 
[০1096 )-এব উপব ন্তন্ত | পু 

অর্থ সংস্থান ( চ/০১৪০০৩ )5 এই প্রকল্পে ভারত সরকার মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট 
হইতে কারিগরি সাহায্য চুক্তি (050))11105] 0০০01767001 74198100 /£7570626 ) 

অনুযায়ী ১৪২৪ লক্ষ ডলার অর্থসাহায্য পাইয়াছেন। ইহা ছাড। মাকিন ফোড ফাউণ্ডেশনও 

কৰিগণকে কারিগৰ শিক্ষাদানক'ষে সাহাষ্য কবিম্াছে। 
প্রত্যেক উন্নয়ন প্রকল্প এলাকায় উন্নয়ন কাষের ব্যয় সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম এই ষে, উহার 

একাংশ স্থানীয় জনসাধারণকে অর্থের ও শ্রমের দ্বারা দিতে হইবে । অপর অংশ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় 
সরকার যুকভাবে বহন করিবে। 

সমষ্টি উক্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি 
ঠিছি 98255 

১৯৫২ সালেব ২র! অক্টোবব ২৭*৩৩৮টি গ্রামেব ১৬৭ কোটি অধিবাসিসমদ্বিত ৫৫টি গ্রকল্প 
লইয়া ভাবতে সমষ্টি উন্নয়ন গ্রকল্প গুরু হয়। এ ৫৫টি উন্নয়ন গ্রকল্প ৩০০টি উন্ন্ন রকের সমান। 
প্রথম পরিকল্পনার শেষে ৭৭৫ কোটি অধিবাসীক ১,৪০,০৯টি গ্রামে, ৯৮৮ উন্নয়ন ব্রকে সমগ্রি 
উন্নয়ন গ্রকল্প ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেৰাকর্ম প্রসারিত হয়। ইহাতে যো সরকারী ব্যর হর 
৪৬'*২ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া নগদ টাকায় ও শ্রমের ছারা জনসাধারণ জান করিয়াছে 
আক্ছমানিক ২৬১৩ কোটি টাকা ।১ 

দ্িতীয় পরিকরনার শেষে ৩,৭*,৯*৯, গ্রাম লইয়া! গঠিত ৩১০ ০টি উনযন বুকে সমাইী উলনদুদ 
প্রকল্পের কার্ধ সম্প্রসারিত হয়। ১৯৬৩ সালের অক্টোবব মাসে ভারতের সারা গ্রাহাফনে এই 
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দত ০হ৩ ব্ধীছে) প্রথম ছুট পারকলনায় হাতে মোচ ২৩২২৭ কো চাকা খনার 
যয হইয়াছে। তৃতীয় পবিকল্পনায় ইহার জন্ত আঙ্ুমানিক ব্যয় হইবে ৩২১ ৯ কোটি ট/কা1 ,. 

১৯৬৩ সালেব মর্চ মাস পর্যন্ত জনসাধারণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে ১২৯৭২ ফোটি 
ঠীকা। এ সমর পধস্ত সবকাবী বায় হইয়াছে ৩৪৩৬৩ কোটি টাকা। 

অমন্টি উন্নয়ন প্রকল্পের পুনর্গঠন ( [২০-018810158 6002 0 0. 10, 02 )£ 

১৯৫৮ সালেব এপ্রিল ম'স হইতে বন্বন্তবায় মেহতা কমিটির ( ১৯৫৬ ) পরামর্শে সমষ্টি উন্নয়ন 
প্রকল্প কার্য কুমেব দুইটি গুকত্বপূর্ণ পবিব$ন ঘটে । 

১. পূর্বে গ্রজেক উত্নম্ন ব্লকে উত্নয়নেব তিনটি পর্যায় ছল। প্রথম পরধায়ে, ব্লকে জাতীয় 
সম্প্রসাবণ সেব কর্ম প্রন করিয়া উন্নঘনেব প্রাথমিক কাধাদি সম্পূর্ণ কবা হইত। দ্বিতীয় পধ'য়ে, 
৩ বংসরেব জন্য সমষ্টি উন্নযন কমনূচী অন্রমবণ কিয়! গ্রগ ঢ-উন্নঘনেব কাজ চলিত। তৃতীয় 
পর্ধয়ে ছিল গ্ুগাঢ-উন্নয়নেব পরবতী ত্তব। ইহাতে প্রথম ও তৃ শীয় পরায়ে উপযুক্ত ব্যয় ববাদ্দের 
অভবে উন্নতি ঘটিত না। ফলে হতীশা ও বাস্ততা দেখ দিত। ব$ম'নে সমষ্টি উন্নয়নের 

কণ্যহৃচী দুইটি পর্ধয়ে বিভক্ত কব হইয়'ছে। এুতোেক পায়ে পাচ বংসব কবিয়া কাজ চলিবে । 
এবং ইহার পূর্বে প্রথমে এক বংসবেব ভন্য কষ উন্নম্ননের উপব বিশেষ গুরুত্ব দিয়া ওত্যেক ব্লকে 
প্রাক সম্প্রনাবণ ( [000-0৮075101) ) কঙ্জে হাত দেওযা হইবে ] 

উন্নয়নের দ্বিতীয় পধ যে পচ বংসবেৰ জন্য ৫ টাকা ব্যর কব! হইবে । ইহ'তে সম্প্রসারণ 
সেবাকমের উপব জের দেও (€600৭10100106107 ) হইবে | এই পররবঙনের ফলে 

সম উন্নযন গুকল্পেন সাবাদেবাপী এৰিঞ্চবেব লক্ষ্য পৃবণের ভাবিধ, ১৯৬০ স'লেব অকোবর 
ম'সের পরবে ১৯৬৩ সলের অক দাস পর্ন্থ এস বিত কাযা হয়। 

২, মেহতা কমর দ্বিতীদ্ঘ হপাবিশ ছিল 'য. সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কর্স্চী প্রপফন ও 
উহার পিচ লনান দ ভিত ও ক্ষণ স্ানীয় জনসধাল্ণের উপব ন্যস্ত কবিতে হইবে। অর্থাৎ 

ক্ষমতা এ দ ছন্তের গণভান্ুক “বকেন্দ্রকম্ণ অ বশ্বক। এই মণাবিশ গৃহাত হওয়াম গ্রাম, রক 
ও ভেল'সশ্ গ্রাম পক্ষাদেন। রক পঞ্চ যে সমন ও জেলা ববিষদ, জণসাধ'তণেব নির্াচিত 
গ্রতিশিধিগণ লইদ শঠিত এই চিন পদের গণতান্ত্রিক সংগঠন স্বাপপের ববস্থা হইয়াছে । 
ইহাব। সমবাছ ৮ ও সরুকালের সলছাতায় গ্রাম, বক ও জেলাহবে স্থানীয় [ব বধ উন্নয়ন 

কাধক্রম গ্রহণ ও উহ দেব পবিচালপায অশ গ্রহণ কবে । এই ব্যবস্থ কেই 'পঞ্চায়েতী বাজ, 
বলা হঈচাছে। 

১৯৬৪ সলেব স্ঞমুদাবি পর্বন্ত সারা ভাক্তে মোট ৪,৮৭৭টি গ্রথম পর্যায়ের দ্বিতীয় ও 
দ্বিতীভোরর দ্য তব ব্লক ছিল । উহ দের অধীন গ্রামের সখ্য ছিল ৫৬৬ লক্ষ ও জনসমটি 
ছিল ৪*৩৩কটি। সম্ত্ন কেন পরব গর পর্য দ্র বুক ছিল ৩১৮টি। 

সম্প।দিত কার্ধ ও সমালোচন। ( 4,0001656006015 8170 01161015775 )ঃ সমষ্টি 

উন্ননে প্রকল্পের প্রথম দিকে অর্থন ্কি উন্নচনের পরিবর্তে কল্যাণমূলক কাধাবলীর উপর বেশি 
শুরুও দেওয়া হর। পরে ত্রুটি উপলব্ধ করিন! কৃষিব উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বুদ্ধির 
দিকে দুই দেও হইতে থাকে । মে কমিটির হিসাবে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্ন, সমস্ি উন্নয়ন 
৪ জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্ের এলাকায় প্রায় ১১ শতাংশ থাগ্ের উৎপাদন বুদ্ধি পায়। সপ্তম 
মুল্যায়ন বিবরণে (5০৬০70। [05510969% 7৮1১০: ) বল। হইয়াছে যে মোট কৃষিজগির 
তু্নায় দৌ-ফসলী জমির অনুপাত সামান্তই বাড়িয়াছে। উন্নত ধরনের কৃষি-্ত্রপাতি ব্যবহার 
অতি ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে 19 



ডে একটি করিয়া খহমুখী সমবায় সমিতি প্রত্ষ্ঠ। করিতে হইবে । ইহার ফা 
শাহাষ্য করিবে এবং প্রত্যেক ককষকপরিবার ইহাদের সভ্য হইবে। সম মূল্যায়ন 
জানা যায় ষে উহার তদন্তের অন্তর্গত অর্ধেকসংখ্যক ব্লকেই কোন বহুমুখী সমিতি ছিল না। আর; 
যেখানে ছিল, তথায় উহাদের মাত্র ২২ শতাংশ ছিপ বহুমুখী সমিতি । তাহ। ছাড়! সমবায় 
সমিতির সংখ্য। বৃদ্ধির জন্য যেমন চেষ্টা করা হইয়াছে, তেমন উহাদের কার্ধের উন্নতির চেষ্টা হয়, 
নাই। অপেক্ষাকৃত ধনী কষকপবিবারগুলিই সমবায় সমিতি দ্বাব৷ উপকৃত হইয়াছে । 

গ্রাম্য শিল্পগুলির উন্নতি সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্ততম লক্ষ্য হইলেও, ১৯৫৭ সাল পর্ধন্ত 
উহাদের বিশেষ উন্নতি ঘটে নাই। গ্রাম্য-শিল্পমূল্যায়ন কমিটি (১৯৫৯) বলিরাছেন ফে, শুধু 
পরীক্ষামূলক চেষ্ট| ছাডা আর কোন কিছু হয় নাই। প্ররুতপক্ষে ছ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল হইতেই 
এদিকে চেষ্ট। আরম্ভ হয়্। একমাত্র খাদিশিল্লের উন্নতির জন্যই বেশি অর্থবাঘ় কব! হইয়াছে । 
অন্ত ক্ষেত্রের জন্য ব্যয় বরাঙ্গ অল্ল। হন্তচালিত তাঁত শিল্প ছাডা অন্তান্য শিল্পের ক বিগর- 
গণের শিক্ষা বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। শিক্ষাপ্রাপ্ধদের মধ্যে মাত্র ৩৭ শতাংশ বিজ্ঞ 
শিল্পে যোগ দিয়াছে । যে সকল শিল্পসমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে উহাদের অধিকাংশই 
সরকারী ্ণপ্রাপ্তির লোভেই স্থাপিত হইয়াছে । সমিতিগুলির আয়তন সাধারণত ক্ষুত। 
কারিগরদের দক্ষতা সামান্যই বাডিয়াছে। জাতিসংঘ পধবেক্ষণ কমিটি ( 9054১ 16519) 
হৃবিধা ও বায়েব দিকে লক্ষা না রাখিয়া ক্রমাগত গ্রাম্য শিল্প প্রতিষ্ঠার ঝৌকের সমালোচনা 
করিয়াছেন। 

গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে অগ্রসর হইয়াছে | সপ্তম মূল্যায়ন বিবরণে বলা 
হইয়াছে ষে, গড়ে প্রতি পাচটি গ্রামে তিনটি করিয়া প্রাথমিক বিশ্যালয় এবং প্রতি হাজার 
গ্রামবাসীপিছু ১১৬টি মাধ্যমিক ও অর্ঠান্য বিছ্যালষ খোলা হইয়াছে । কিন্তু উহাতে ছাত্রদের 
উপস্থিতি হতাশাজনক ৷ অনেক্ষেত্রে গ্রামের ৫৩ শতাংশ বালক-বালিকা মাত্র ভঠ্ি হইয়াছে । 
শিক্ষকগণও উন্নয়নের কার্ষে আগ্রহ দেখান ন। 

বয়স্কশিক্ষ1 ও সাস্কৃতিক উন্নয়ন কার্ধও অধিক অগ্রসর হয় নাই। সগ্ুম মুল্যাম্ন বিবরণে 
বলা হইয়াছে ষে উপযুক্ত পরিমাণে সমষ্টি কেন্্ ( 00101700171 €0০70:9 ) নারী সংগঠন 

ও যুবসংগঠন স্থাপিত হয় নাই। পূর্বস্থাপিত অনেক সমষ্টি কেন্্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 
সম্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্ধে জনসাধাবণের অংশগ্রহণেও অবনতি দেখা যায়। গ্রাষের 

বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণও ইহাতে সমভ'বে যোগ দেয় নাই। 
উপসংহার ( 095015510 ) £ বিজার্ভ ব্যাস্ক যে মূল্যায়ন করিয়াছে (১৯৬১) 

তাহাতে বল! হইয়ছে যে, মে'টের উপর উন্নয়ন প্রকল্পের কাধাবলী সঠিকদিকে পরিচালিত 
হইলেও উহা! অত্যন্ত ধীবে অগ্রসর হইতেছে । তবে পঞ্চায়নেতীরাঙ্জ যে সকল র জো প্রবর্তন 
করা হইয়'ছে তথায় জনস ধারণের মধ্যে সাড়া পাওয়া! যাইতেছে । পঞ্চায়েতগুলি যাহাতে 
উপযুক্ত নেতৃত্ব দান করিতে পারে সেক্ন্ত ১৯৬৩ স'লের মধ্যে ২৫ লক্ষ কমী শিক্ষিত করিম 
তুলিতে হইবে বপিয়! হিসাব কবা হইয়াছে । ইহ একটি কঠিন সমন্তা। সমঙি উন্নয়ন গ্রকরের 
জন্ত উপযুকক সরকারী কর্মচারী বাছাই করাও আর একটি সমস্যা । এই কাছে শিক্ষকদের 
ধ্ীগ্রহ সি করাও প্রয়োজন । উপযুক কর্মীর অভাব সমষ্টি উন্নয়ন গ্রকযের কারে বি হী 
স্দিতে পারে আশম্ক। করিয়া ১৯৫৯ ষালের জাতিসংঘ পর্যবেক্ষণ কছিটি প্রতিবৎষর ৩%? 
কানে ছাত না] গতিতে অগ্রসর হইবার পরামর্শ নিক্লেছিজেষ। কিন্তু ডাহা 

১)... 

ন্কানহ.. জান: হনগহল। ০খ ্জগাদ - গ৮বু় দ্যক্ষা সা ৩ উঠ ক 

বিবরণে 



গ্ডিক্ন্তত সাগেষ পারতে ১৯৬৭ সালে হ্হা বিশ্তকি রায় কাজ জা রত 
জারির তা গৃহীত হয় নাই। 

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পেব গতি-প্রক্ৃতি অ লোচনায় সপ্তম মূল্যায়ন বিবরণে বলা হহয়াছলগ্ষে, 
ইহাব দিকে দৃষ্টপাত কবিলে মনে এই ধাবণ। জন্মে যে, ইহার চেষ্টাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে 
পরম্পবেব সহিত সংযুক্ত নহে। উহ'তে জনস,ধাবণ অপেক্ষা সবকাবী ছাপই প্রধান। সমগ্র 
কর্মধাবাই, প্রকৃত অগ্রগতি অপেক্ষ। আশাব উপবই অধিক নির্ভবশীল। তবে মনে হয় 
পঞ্চাষেতেব গণত স্ত্রিক নেতৃত্ব ইহাকে ব্যাপকতব রূপ ও দৃঢতব ভিত্তি দিয়া সার্থকতায় পরিণত 
করিতে পাবে। তৃতীয় পবিকল্পনায় এই অ।শাই প্রকাশ কর! হ্ইয়াছে। 

জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্ম 
47108৭48112 910] 971২৮ 10 

১৯৫২ স'লে “আ'বো খা ফলাওঃ অনুসন্ধান কমিটি উন্নত স'ব, সেচ, বীজ ও যন্ত্রপাতি এবং 
কষিপদ্ধতি দ্বাবা স্থুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা কৃষিব উন্নমনেব জন্য ম"কিন যুক্তবাষ্ট্রেব মত ভাবতেও কৃষি 
সম্প্রস বণ সেবাকম (£১৮70001৮2] 15%115101) ১০2%169 ) প্রত্তনেব স্পারিশ করেন। 

গ্রামে গরমে ইহাব যিনি ভ ব্রাঞ্চ বিশেষজ্ঞ কমা থাকবেন তিনি কৃষিব সকল ক্ষেত্রে কৃষকদের 
পরামর্শ দন ও সাহায্য কবিবেন। এই পবমর্শ ৩৭ কবিযা ১৯৫৩ সালের ২র। অক্টোবর 

ভারত সবক'ব মহাত্মা গান্ধ'ব জন্মদিনে জাঙায সম্্স'বণ সেব কমেব উদ্বোধন কবেন। ইহার 
ঠিক এক বসব পূর্বে একই দিনে সমষ্টি উন্নান একনি ওব।ঠত হয। | 

সম্প্রস বণ সেব'কর্ধকে, সম্ন্তি উন্নঘ্ন প্রকল্পের প্র থমিক পর্য ঘ বললয়া গণ্য কবা হইত । কিন্ত 
১৯৫৮ পালে সমষ্টি উন্নঘন গুকল্পেব যে পবিবওন ঘটে তাহ'তে, সমস্থি উন্নয়ন প্রকল্পেব সহিত 
সম্প্রসারণ সেন্কমন্চ'র পার্থক্য দূৰ কৰা হদ্দ। সে সময শ্থিব ৬ইফাছে যে, এখন হইতে সকল 
অঞ্চলের উন্নদ্রণই পচ এতসব কর্বিছা ছুইটি পয ফের মধ্য (দফা যাইবে । প্রথম পধয়ে সম্টি 
উন্নয়ন কষে প্রাধান্য এরা হইবে । পবব ঞী পয য়েব পাচ বসবে সম্প্রসাবণ কাধেব প্রাধান্ত 
থাকিবে। * 

সমষ্টি উন্নদন গুকল্পেব মত সম্প্রস বণ সেব কর্ষেব কাঠামো তুইটি পযাদে বিভক্ত | নিমনতর 
স্তরে রহিঘাহে গ্রাম ইউনিট । উচ্চতর পথাদে ব হয়াছে সম্প্রসাবণ ব্রক। ১০০টি গ্রাম লইয়া 
একটি ব্লক গঠিত। প্রতি ১০টি গ্রামেব ভার একজণ কবিয়া গ্রামসেবকের ( ৮৮18০ 
15০1 02161 ) উপর হ্স্ত , ব্রক উন্নয়ন আফসার সমগ্র ব্রকের উর্বতন কর্মকর্তা । তাহাকে 

সাহায্য কঁপবাব জন্য ৩ জন কমচ'বা, ২ জন সনাজশিক্ষ। কর্চচ বী, একজন জপস্বন্থ্য বিশেষজ্ঞ 
তদারকী কর্মচ।রী রডিচ ছে । রাজ্যের সকল উত্লমন বিভাগ ও সমস্থ উদ্নমন প্রকল্প দপ্তর হইতে 
সম্প্রসারণ সেব'কমেব গন্য অর্থদান কর হয়। স্থানীর জনসাধারণের নিকট হইতেও অর্থ 
ও শ্রমদান লএম| হয়। 

কার্ধাবঙ্গী £ ইহার প্রধান কর্ধ নিষ়প্রকারঃ ১. গ্রামবাসিগণের নিকট আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক গবেষণ:লন্ক কাধকর জ্ঞান এবং তৎসহ সরকারী সাহাযা পোৌছাইয়। দেওয়া। 
২, গ্রামবাসিগপের বাস্তব সমস্য। ও অস্থবিবাগুলি আলোচনা ও প্রুয়োজপীয় কেব্রে 
গবেধণ দ্বারা সমাধানের জন্য উধ্ব তন স্তরে প্রেরণ কর|। ৩. গ্রামবাসিগণের মধ্যে সমিবদ্ষ 
ফাধকলাপ বৃদ্ধির জন্ত সমবায় সমিতি, উন্নততর কৃষি সমিতি (1১689 (1001708 8০০1660 )। 
মহিলা মণ্ডল প্রভৃতি গঠন করা ইত্যদি। 



িজয়গাতি ; এখনস্থাদেয়ে ১১২টি রকে সম্প্রদারদ সেবাঁঞমের দাধ আর হইযছিল। 
১৯৬৩ সালের অক্টোবরে ইহার লারা ভারতে বিস্তারের কার পূর্ণ হইয়াছে। 

লমালোচন! $ অল্লকালের মধোই ইহার কার্ধ ক্রুত প্রসারিত হইলেও কার্যধারাতে 
নিম্নোক্ত কতকগুলি ক্রাটির জন্ত আকাঙ্কষিত ফল পাওয়া যায় নাই £ 

১, গ্রামবাসিগণকে বৈষয়িক সাহায্যদানের উপরই জোর দেওয়! হইয়াছে । স্থানীয় 
জনসাধারণের উদ্যোগ ও উৎসাহ'ম্প্টির সবিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ২. সরকারী কারধাবলী পুবাতন 
থাতেই প্রবাহিত হইয়াছে । তাহাতে জনসাধারণ সবকানী নির্ভরশীলতামুক্ত হয় নাই। 
৩. বিভিন্ন শাখার কার্ধের মধ্যে যথাযথ সংযোগ সাধিত হয় নাই । ৪. কাগজপত্রে কাজকর্মই 
অধিক হইয়াছে । সবকারী কর্মচাবিগণ জনসাধারণেব বাস্তব সংস্পর্শে খুব অল্পই আসিগ্লাছেন। 
&. জনসাধারণ এই সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পাবে নাই-_“সরকারী 
ব্যাপার” বলিয়া মনে করিরাছেন। কারণ কাজের উদ্যোগ সবকারী কর্মচাবিগণই সর্বদা লইয়াছে। 
তাহাদের মধ্যে জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতামূনক মনোভাবের অভাব দেখ! 
শিয়াছে। ৬. গ্রামসেবকেব দায়িত্ব ও কাজ অত্যধিক । 

সম্প্রতি সমষ্ি উন্নয়ন প্রকল্পেব পরিবর্তন দ্বাবা সম্প্রস'্বণ সেবাকর্ম উহার অঙ্গীভূত হইয়াছে । 
গ্রামপঞ্চায়েত, বরকপঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পবিষদ স্থাপন করিয়া! জনসাধাবণের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিগণকে লইয়! গঠিত এই দকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠনের হস্তে সম্প্রসারণ সেবাকর্মের 
কর্মসূচী প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণভাব দেওয়া! হইয়াছে। এই সকল বাবস্থাব ফলে সম্প্রসারণ সেবাকর্ম 
ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প একযোগে উহাদেব আদর্শ ও লক্ষ্য ল'ভে, ভারতের গ্রামীণ জীবনের 
সামাজিক ও অর্থনীতিক পুনগঠনে সক্ষম ভইবে ব'লয! ভাবত সবকার আশা! করেন। ৯ 

ৃ প্রশ্থপত্র ও উত্তর সংকেত 

£ কৃষি-অর্থনীতির গঠন, সমস্যা ও বিকাশ 
2. 101801798  62)9 চ0189 800 1771১068509 01 90101016520 20, 115076+9 095০19108 

০০020, [40৪. ৭৯ ৮* পৃঃ] 

2. 1১0120৮ 09৮ 1022905 059 ৪৮:৪০6০:৮] 9৮0209 06 11501201001 607৩, 

[4005-৮০-৮২ পৃঃ] 

3, হি 6259 9850.869৪ 80. ০১06৪ 01 19 [0:০00068৬165 ০৫ 12010 56710168:9, 

ৃ [808 ৮২৮৪ পৃ] 

চন [01808589 ৮1১৩ 17730028009 91 ৮1)3 09৮ 910190091৮ ০01 1150 183 ৯£70310)2৩, 

(০. তি 80920. 1963] [508 ৮৪ পঃ] 

5. বহণস ৫০ 08 2):01১০99 6০ 70০01£615196 71000780 9£1018079 ৪০ ৪9৪ 6০ 15195 165 

[7:005061565 ০০০ 6159 97989206 10জা 1৪৮০1? [4108 ৮৭-৮৬ প্ং] 

6, 0৩৪০1৮৩ 61১6 0:০087903003 01 8£10001 64251 06৬৩1072950 0100৩7 €29 পুখটাও ভা ও 

9৬ 1১190, 18199, ৮৮-৯* পৃঃ) 

৭. ৮1556 0 5০0৫ 07১82০0810০) ০০ 6759 00810. 11098 ০6 810301৬0181 7৬০07753018 

$100 128 177019 ? [0. 0.8. 10909. 1954] (41৬ ৮৫-৮৬ পৃ] 

* 092010508 ০0 65৩ 00100891 1০0৮ £18758 001০0৮5 ৪০ ড%৮০01৮0৩ 80 [200158 

সপ  609002210 [71808 (8, 0.9, 0০200. (84000) 0963, 0, 0. 9, 092০. 861] 
(৯০৬, ৭৯-৮৯৮৪১ ৮৭১ জস্পঞ দু 



কবল লিপু 

চিন০৭০৪ পণ১770 সত সুতিজা চা হে জা ম সি ই জল? কল 

68০৮1510705 নিত 2000 67596 90588369010 600৬ 85020 মা15৩ ৯৪: 14 | ) 

[0. ঢ., 9. &. (01) 19651. (48108. ৮ %, ৮৮৭৬ 

10. 75501510079 20510 10079012001065 ঠাত 6009 জঞ্ডা ০5800015921 107১10৬600৬ 2 

[0015 8100. 00207090756 ০00, 6150 70090300758 80019890102 21001 61062, 

[0. 0.9. 0০25 (010) 0963] (4108. ৮০:৮২, ৮৭-৯০ পৃঃ] 

21]. 00100707015 01 09 50108] 000550769 0185৮ 00559 999] &0০0৮90 27) 10015 ৮০ 

100765959 60100160181 7:০0001165 517509 1951. [13. 0.3. &. (014) 1065] 

[8728. ৮৭-৯ পুঃ] 

59, 10555101209 61২5 2021০7৮9505 06 50810516036 2 5 0020800000৩ 01 250010 90002010 

09910107090 100 9০. 61710050090 চ0)৪ 1000001695009 209৪ ০6617) 809৭086৩13 

৩০060189027 ০১০৩ 9৮৪ 599: [91078 1 [3.0 5. 4. (81০4) 1963] 

[478. ৮৪, ৮৭, ৮৮.৮৯ পৃঃ] 

ছু, 10186089110 [2 0179 67010178318 006 00 80716018019 ১0 1700765 স)৮৩ 5587 51508 

1৪ ]0551590 01 51900909, [9. 0. 3. 0০20. (681 2) 198] 

[$78. উ৭, ৮৮-৮৪৯, ৮৪ প্) 

14. 00107060600 609 10068553705 01৮6 17৮9 09818 9000০0. 10 173016 007108% 00৩ 

2019 05700510209 09৮91010991) ০1 66110010079. 

[0. 0. 8. 097 (৮৮৮৮ [0 1998] (408. ৮৭-৯* পৃঃ] 

85, নওজ চি ছাত1001518 159 68 0018109 561100161706 0908 571990150180 ভ2৫ 5 

10008817151 09৮91০0100918% ? [%. 0.3. 2. 81০৭) 2984] 

*. (808, প্রথন অংশের জনক ৮১৯ পৃঃ দেখ) 

২ ঃ কৃষি-সংক্কার 
2, 10592027108 60): 550৩৬ 01 1000 ৮0075 2 [70015 91700 01500095 6০৫ 

9০০10072770 198৮71068৮9), (070. 13. 0০৮ 0982] [পোজ ৯১৯৩ পৃ 

2, 101506088 (158 685 01 ৮19 ৮৮9০1810101 059 201017708৮5 ৪%৪615) 100১015 6159 7071 

৮০9000০027৬ ॥ছ [0058 [0 0. 13, 21959] 1818. ৯৫ পৃঃ) 

*:101805185 61)9 01001906 &9]06568 ০1 6179 3009510ো) 0 0501172 091111708 02 

শক্ত 88710011015] 17019015128 2 [15118 (6. 6. 13. 09607 1952 (৯28. ৯৭৯৯ পৃ) 

4৩ 87169 5 81707 0065 9: 675 ০919061৮৪৭7, 1001568 80৫ 8৫1019৮910626 01 67৩ 

131০০৭৪700৮ 910576, [410% ১৯৩-৪ পৃঃ] 
রি 10 5 21৮0৮ 0065 015 50908111772 ০15 1813 10101785. 

(40 ৯৭-৯৯ পৃঃ) [0 0. 13 0০০০, 1991, 16, 13. [, 8. 0০2, (১1০৭4) 1961, 62] 
৪. 20/800088 079 1081 030৮101580৩ 0১9 27716001507] 115)0 010 00111701575 

8৩ 18০ 0118015193 17) 669 9725 01 79816186৮55 ০6 87105180819] 159081ত০ 
£0 10015? [বি চি. ঢ., 4 (914) 1963] (8108, ৯৯-১৭২ পৃ] 

মে 10580175 (76 ০719€ 198৮০798 01 6৮9 ₹5062৮ 88528 িততও 1011501550৫ 
9০882062% 02 61)612 812151608069 (০৫ ৮0০ 090170৮79৬ ৪০02025 ৫0810171560, 

[9, তি. 8. (৮5৮ 21) 1963] (81, ৯৪৯৩ পৃঃ 
৮ চি” চা ০৮৮ 00৮৩ তাও টোি৩৪ ০1 15770 ৩, 
দ্র [9. 0, 9. 0909. (ইৈওদ) 1964] (82৪, ৯৫-৯৯ গৃহ] 

“ ০৪ নু 191 লচিত195 06 09 1050 90151905০0৫ ৮5 180৫. তাতেও 1০7181৯6102 
83০%8৩৩ 0 ভাত চি, উজ ভঃও ৮ত্ 8০9৪ 56 জ5৩৮ ৪৪21551854 

'তীরওঠাকাট [0, ঢা, 9. &০ (886 1005964818৬, ৯৫ পগা 
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15 81,01৮ ০৮০৪ 0৮ £ 
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17058701756 61১9 ০৪৪৪ 0৫ 0০০১০7০৮১৮০ [78770110625 [0015 ৬৬0৮ 00985501৩8 ০0৫ 
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১ 
ভারতের শিল্পায়ন 

177010+5 11774511191 1)6091077197/% 

শিল্পায়ন কাহাকে বলে? 
আর/ 13 100971811987108 ৪ 

শিল্পায়ন একটি প্রক্রিঘা। ইহা! দ্বাবা গ্ররুত্বপূর্ণ উৎপ'দন কণ্ধাবলীব ধাবাবাহিক ত্রমপরি- 
বর্তনের প্রক্রিনা বুঝঃয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্তর কবণ, নৃন্ন শিল্প স্থাপন, নূতন বাজাব প্রতিষ্ঠা, 
নৃতন অঞ্চলের স্থযোগ-স্ুবিখার ব্াবহাব ইত্যাদি সকল কাই ইহ্াব অস্থর্গত। ইহার ফলে 
পুঁজি ব্যবহারে গ্রগাঢতা ( 0০০1)৫1)11)£ ) ও ব্য পতি ( ৮ 1001017)0 ) ঘটে। অর্থাৎ প্রতি 

একক পণ্য উৎপাদনে যেমন পূর্বাপেক্ষা অধিক পুঁজিব বিনিয়োগ হয় (প্রগাতা) তেমনি 
উৎপাদন বৃদ্ধিব সহিত পুঁজিগঠনও বডে (ব্যাপ্তি )। এজন্য শিল্পায়ন গুক্রিয়াকে পুঁজির 
প্রগাঢত! ও ব্যাপ্তিব গ্র্ধাও বলা হয়।* 

শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কার্ধে পুঁজির প্গাঢ়তা ও বাণ্তির জন্য উৎপাদনক্ষমতা বাড়ে। ইহার ফলে 
আরবৃদ্ধি ঘটে । এজন শিল্পায়নকে উন্নয়ন প্রত্জি্াও বভা হয়। দামান্তক এব" অর্থশীতিক অবস্থা ও বাবস্থা 
দেশের শিল্পায়ন প্রত্রিয়াকে গভীরতাবে প্রভাবিত করে । দেশবিশ্ষে সম্পদের অবস্থিতি, সামাজিক মুলাৰোধ 
ও ইঠিহা, রাতীর শক্তির প্রকৃতি ও নীতি প্রতি শ্ল্লার়নের ধঃনধারণ, আবগ্ককীর সময় প্রর্ততিকে প্রভাবিত 
করে।২ ভারতের শিজ্পারনের গতি-প্র্ৃতির খালোচনার় এই বিষয়গুলি শ্মগণযোগ্য। 

কৃষি ও শিল্পায়ন 
80810077,7085 & 12003 77181198110 

কষি ও শিল্পায়ন পাবম্পবিক সম্পর্কহীন বা পরস্পববিবোধী নহে। উহীর! ঘানষ 
সম্পর্কযুক্ত । শিল্পাংনেব জন্য কৃষির উৎপ দনশীলতা বৃদ্ধি অত্য/বশ্ক। কৃষিব অধুনিক'কবগ 
না হইলে স্বল্লোরত দেশসমূহে শিল্পাংনেব গতি মন্থর হইতে বধ্য, কাবণ উহা ব্যতীত ছেশের 
বিপুল সংখ্যক মাহুষেব হাতে এরমুশক্তি বুদ্ধি প্রা না। ফলে শিল্পজাত ত্রব্যা্দির চাহিদাও 
প্রযোজনামুযায়ী বুদ্ধি পায় না। অন্যদিকে শ্ল্লায়নেব প্রসাব না হইলে কৃষরও খুব বেশি 
উন্নতি করা সম্ভব হয় না। কাবণ আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকর্ধ করিতে হইলে কৃষিতে 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য যাবতীয় পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনের জন্ত শিল্পায়ন গুয়োজন। উপরুস্ধ, 
আধুনিকীকরণের ফলে কৃষি হইতে উদ্ভৃত্ত জনসংখ্য কে আকর্ষণ করিব।র জন্তও শিল্পায়নের 
প্রসার একটি অপবিহার্ধ শর্ত। দ্বল্লকালীন দৃষ্টিতে কৃষি ও শিল্পকে পবস্পবের গ্রতিন্বী বলিয়! 
মনে হয় কারণ, রানীয় সাহাধ্য একটিকে দিলে অপরটিকে হত বঞ্চিত কবিয়াই দিতে হয়। কিন্ত 
দীর্ঘকালীন বিচারে উহারা পরস্পরের পরিপৃরক। শিল্লোপ্তত বহু দেশের ইতিহাস আলোচনা! 
করিলে দেখ! যায় যে কৃষির উন্নয়ন এ সকল দেশের শিল্পায়নের গুসাবে যথেই্ট সাহাধ্য করিয়াছে। 

রুষি ও শিল্প আসলে পরস্পর নির্তরশীল। শিল্পের দিক হইতে ষত উদ্নতই হউক ন! কেন, 
১০ 2৮৩৬1 5০011 ৫৫ 15 925062503৩৩, 4 [80850৯ 
হ, পা 15090881191 ০৩০তা ৩৫ 101 ২ ডি, 0, 2৩77081, 



কিক গল 

স্বেদ্ক' স্কাষ ও  শল্লের মধ সাম্ধস্যসাধন না কারয়) খুব বোদ্দ প্র এরর 
না। পু 

কৃষিক্ষেত্র নানাভাবে শিল্পক্ষেত্রকে সাহায্য করে। যেমন--১. নগরাঞ্চলের বি 
হয়সংখ্যার জগ এয়োজনীয় খা্য ইত্যাদি সরবরাহ করে। ২. কুষকদের হাতে অতিরিজ্ 
জায় হু্ির ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের উপযোগী বাজারের হুহি করে। ৩. বিদেশে 
₹ধিজাত পণপা রপ্তানি কবিয়া প্রয়োজনীয় পুঁজি দ্রব্য আমদানি করিবার সুযোগ স্য্ি 
কবে। ৪. কৃষিজ দ্রব্যেব ব,বসা-বাণিজ্যেব ্ব'রা অঞ্জিত অর্থ মূলধন তির কাজে ব,বহার 
রা যায়। আব'ব শিল্লানে সাথে সাথে কৃষিব উন্নতি সাধিত না হইলে ঢূইয়ের মধ্যে 
দামগুসা নষ্ট হইয়া যাইতে প'বে। ফলে বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্ত্ব-জনিত সমদ্যা, 
ুদ্রাম্ফীতি, অতিবিক্ত নগরীকবণ এবং প্রচলিত সামান্তিক ধাচের বিপধয় ঘট। সম্ভব | 
শিল্পাসনের প্রক্রিয়া 
টাটেেএও 0৮ হানা005 78181135108 

মানব দমাজের অর্থনীতিক বিবতন ঘটিয়াছে প্রধানত তিনটি ভরের মধা দিল প্রথম তর £ ফোনপ্রকারে 
প্লিবনধারশের পর্যায় (80925692209 [93১999 ) ; দ্বিতীয়; বাণিজোর পর্যায় ( 09230097079 1১989 ) 3 

তীর £ শিল্পায়নের পবার (10903862281 [1,989 )1 এই তিনটি পর্যায় সম্পষ্টভাবে বিন হয় নাই একটি 

পর্যার হইতে অপরটিকে সহজে আলা! কর! বায় না। অর্থশীতিক ক্রযোক্ততির পথে উহার! পরম্পরের 
দঙ্গে মিশ্য়া বার়। কিন্ত স্বল্লোশ্তত দেশে এই স্তরঙুলি আনার পাশাপাশিও খাকিতে পারে। 

শিল্পায়নের পর্ধার ঠিনটি স্তরে বিভভ্ত | প্রথম ত্র £ নানাবিধ গুক্রিয়ার দ্বারা প্রাথমিক উৎ্পল্পুকে (00:70090 
1০30069 ) অর্থগত্ব ত ভ্রবো শিল্পের প্রয়োজনীর কাচায'লে পনিণতকরণ । দ্বিতীগ ভ্তর 2 অর্থঠন্তত জ্ব্যকে 

ভোগতৃপ্তির উপযোগী "ভাগ্যপণে। পিশতক রণ । তৃতীন্র স্তর £ যস্্রপাতি এবং অন্যান্য পু ভিতর শির্মাশ। 
প্রথম স্ত'রর কাষ নির্ভর করে দেশের সম্পদের উপরে | দ্বিতীয় স্তরের কার্ধাবন্ণী বিষ্বেশ হউতে আমঘাননকৃত 

জব্যের সাহাবোও সম্পাঞ্ছন করা বায় | বেশির ভাগ হক্পোত দেশই ওথম ও দ্বিতীয় অ্বরের শিল্পগুকিকে দেখিতে 
পাওয়! বার়। এ প্রঙ্গে গল্লেখ করা বার যে. যে “দশে প্রথথ স্তরের শিল্পই শুধু পণ়য়| উঠিয়াছে মে দেশের 
উৎপন্লের অধিধা"শই রপ্রান হইয়া বা আর দ্বিতীয় স্তরের শিল্পজাত ভ্রব)াছি সাধারণত নিজ দেশের বাজায়েছ 
যোগান দিা খাক। তৃতীয় শুরের শিল্প গঠন শিল্পায়নের বথেই উল্পত সক সম্ভব | 

শিল্পারন্ের গতি কোন্ দেশে কি প্রকারের হইবে তাহা নির্ভর করে বিভিন্ন ছেশের প্রাকৃতিক সম্পদের 
পরিষাণের উপর, সরকারের প্রকৃতি, ক্ষমতা ও নীতির উপর। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে শিল্পায়ন জর্থনীতিক 
উন্নয়নের সামগ্রিক গপ্য়ার একটি অংশ যাত্র। শিল্পোন্ননের পরিকল্ানা কৃষি, খনি, যানবাহন, শল্ভিঃ 
উৎপাদ্ছন এবং অর্থনীতির অন্যান্ট ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের সহিত সামগ্রন্য রক্ষা! করিয়! করিতে হয়। অন 
সকল বিষয় বাঘ দিয়া শুধুমাত্র শিল্লোশ্রয়নের পরিকল্পন| সফল কর! বায় দ1। 

শিল্প।য়নের ফলাফল 
ছা ০ হাদা00971511357101 

শিল্পায়নের উদ্েহা মোটামুটি ভাবে £ ১. জীবনধারণের মানের উত্তম এবং, ২. নানবিক কল্যাণের হৃত্ধি 

সাধন । এই উদ্দেন্ত কতথানি পর্ণ চল তাহ! জানিবার জগ্ত শিল্পারন্রে বিডির দিকের ফলাফল সম্পর্কে ভাল 
করিয়া জাষ। ঘর়কার | শিল্পারনের ফলাফকুকে তাই তিনভাগে বিচার কর। হয় ৫ 

১. আভয্কপীণ কাঠামোগত পরিবঠন ; ২" বৈদেশিক বাশিষ্টোর ধের পরিবর্তন; *, সামাজিক 
হলাফিল। 

১. আভ্যন্তরীণ কাঠামোগত পরিবত'ন £ শিল্পানের ফলে জনদাধারণে গখো গেলাখত 
কাঠাংদীর পণীবর্তন ওয়। কৃষিক্ষেত্ে নিবুক্তু জনসংখ্যার অনুপাতে শিলক্ষেতে নিধুড় জগগখ্যার অনুপাত হৃদ্ধি 
গায়। এই পঠিন'দের কলে অর্থণীতিক, দানাজিফ, মনতাদিক এবং রাজনীতিক পরিষদ হৃতিত হয়। কছে 
ভি ক্ষেতে নান্ংবিষ নাস সাগনের প্রয়াণ রেখা রোর। কাযগাদার অনিদের পিয়াল, রযনাস্থা, 
ক্যহীদযার বিপহ্ হইতে রঙ্গ! ইত্যাদি বির বনাইনড়ার্ন টযারি বারি দাগ থে দেয় ইহ! চাড়া 



বেক বি পধৃরিছিলে আধ দখেকি ভিড কয়ে, অধিক সঈঁখাক শহ 
ছা, হয, ফলে সাধাজিক ব্যরতার বৃদ্ পায় এবং ঢোশের চিডিন ঞ্চলের মঘো নানাবিধ বৈহনা দা হয়| 
সাধারণত দেখা বায় যে দ্রুত শিল্পারদের ফলে যে হারে শহরাঞ্চলে কারখান| গড়ি) উঠে, ঠিক সেই হানে 
রাষ্তাধাট ও যানবাহন, বালগৃহনির্মাণ, জনন্থান্থা সংক্রান্ত কার্যাবলী, বিস্ভালয় এবং প্রয়োজন ।অবসরবিনোদ, 
ব্যবস্থার সম্প্রমারণ ঘটে না। ইহার কলে সামাজিক কক্যাণ গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। অবিকন্ত শিল্পায়নের 
ফলে নগরাঞ্চল গ্রামাকল অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করে এবং ইহাতে আঞ্চলিক অসার 
হুতি হয়। 

ই. ঠবদেশিক বাণিজ্যের ধাচের পরিবতর্ন : পূর্বে যে দ্রব্য দেশে উৎপন্ন হইত ন 
শিল্পার়নের কলে সেই প্রব্য দেশে উৎপন্ন হইলে বিদেশ হইতে এ দ্রবোর আমদানি হ্রাস পার । অপরদিকে আনা, 
জ্রবোর আমদানি বৃদ্ধির সম্ভাবনাও দেখ! দেয় ( যেমন, শিল্পায়নের জন্য পুজি ড্রব্যাদি, বস্ত্রপাতি, কলকবজা, 
বিতিন্থ কাচামাল, অধ সমাপ্ত ডব্যাদি এবং অগ্ঠান্ত অতিরিপ্ত জংশ )। আমদানি কমিবার দিকে ন বাড়িবার 
দিকে ঝোক বেশি হইবে তাহা হুনিশ্চত ভাবে বলা বায় না। তবে জামদানি-রপ্তানিরু উপর বিশেষ কোন 
বাধা-নিষেধ নম খা'কলে শিল্পারনের ফলে প্রাথমিক আমদানি বৃদ্ধির সম্ভাবনাই বেশি থাকে ।১ অধিকন্তু 
শিল্পা়নের ফলে ভাতীর আব বৃদ্ধি পাইবে ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধ পাইবে, হ্ৃতরাং বিদেশ হইতে, 
োগাজ্রব্য জামদানির প্রয়োজনীপতা বাড়িবে। হল্লোম্রত দেশগুলি হদি শ্ল্লা়নের ভঙ্য সংরক্ষপমূলক ব্যবস্থা! 
'বকন্বন করে তবে আমদাশি হয়ত হান পাবে, ফলে বৈদেখিক বাপিজোর পরিমাণও হ্রাস পাইবে | অপরন্দকে 

শিল্পায়নের ফলে য্দ আমদানির ক্ষমতা হাস ন! পার, তবে জীবনধাক্সণের যান ও উপাদানের উৎপাধনশলীলত! 
বৃদ্ধি কলে বৈদ্বেশিক বাণিজেোর পরিষাণও বুদ্ধি পাইবে। 

ও. সামাজিক ফলাফল : শিল্পায়নের ফলে এমন কতকগুলি সামাজিক গরতিক্রিয়ার সহি হয় 
যাহাতে ৭ বিষয়ে সামাজিক নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন দেখ! দ্ে়। ১. শিল্প প্রমারের কলে প্রতিযোগিতামূলক 

এবং বাক্িস্বাতন্ত্রা বাদী মনোভাবের সহি হয়; ইহাতে গ্রামীণলমাজে হ্বাভাবিক উকাবোধ লোপ পায়। গ্রামীণ 

সঙ্গের হয়ংসম্পূর্ণভ| ন্ট হয়। ইহা! নগরাঞচল, জাতি এবং বহিষ্রগতের সহিত লানান হতে আবদ্ধ হইয়া গড়ে। 
২, শিল্পায়নের ফলে দ্বীর্ঘকাল ধরিছ1 প্রচলিত কুটির ও নানাবিধ কারুম্ল্পি ধ্বংস হয়। ফলে এই মকল জীবিক? 
হইতে কহ লাক বিচ্যুত হয়। চিরাঁ6রিত সামাজিক বিধি অনুশাসন ও গীতিনীতি বিপর্যস্ত হয়। ৩ শিল্পায়বের 
ফলে এমন ড্রবাদির উৎপাদন হয় যাহাতে রোগ ইত্যাদি প্রশমিত হয়। ফলে আয়ু বৃদ্ধি ঘটে। তাহাতে 
জনসংখ।] বৃদ্ধির ফলে নানাবিধ সমহ্ত'রু হৃষটি হয়। 

এই লকল দমন্যা সমাধানের জন্ত লিল্লাঃনের অগ্রগতির সাথে সাথে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বাহাণ্ডে 
কৃষিনির্ভর অর্থনীতির বিবত'নের ভার যতদুর সম্ভব লাখব করা যার । শিল্পায়নের প্রতাক্ষ কলাকল শহরাঞজই 
বেশি ভোগ করে। খমবসতি. বচ্িজীবন, পাত্র কর্মভীনত1, অপরাধ গুষণত], ভগ্রন্থস্থা ইত্]াদি শহরউীবনেষ 
প্রধান লদন্ত| | ইহাকে দূর করিবার জন) নৃতন খংলের উপযুক্ত সংগঠন প্রয়োজন । নাদাবিধ আইদ প্রধান 

কিয়! এবং বিকিল্ুমুপী মমাজকল্/পমূলক কার্ষের ব্যাপ্ক সম্গুসা$পের ছারা এ সমস্থার অনেকখানি সধাধান 
সম্ভব । তবে রাষ্ট্রে দায়িত্ব এ ব্যাপারে সমধিক, একথা বলাই বাছুল্য। 

স্বক্মোক্সত দেশসমূহের শিল্পোক্য়নের পথে বাধ। 
85700.55 0 10875181885 87102 05 00 57195551,0550 002 

হল্লেরত দেশের শিল্পঘনের পথে বাধ গুলকে নিয়লিখত কছেকটি ভাগে বিভক্ত কহা 
যায়ঃ ১. অর্থনীতিক পরিবেশ, ২. জনসংখা। সংক্রান্ত উপাদান ৩. সামাজিক উপাদান 
৪. প্রশাসনিক ব্যবস্থা ৫. আন্তর্জাতিক প্রসাব । 

১ অর্থনীতিক পরিবেশ £ হুল্পোপত দেশে শিল্পায়নের নিয়োক্ত প্রতিবন্ধকগুরি 
দৈরা যাছ £ ক, পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অতিশয় নগণ্য । খ. শস্থি 
উৎপাদনের পধাপ্ত ব্যবস্থা খাকে আ। গ. দেশের আতান্তরীণ বাজাধ়ের সীমাবদ্ধ আহত 
ধ, হঙ্জপাতি, কলবাবধা ইত্যাদি নৈরামত করিবার ধদ্দোবস্ত এবং আগুবধিকছধ্য - 
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বিিনার ভাবের ফলে মেরামত করিয়! লইলসৈ মে যে কা চলিত তাহা দা ধরবেন রহ 
ইযী'কাজ চালাইতে হয়। ইহাতে উৎপাদ্দন খরচ বেশি পড়ে। উ. শিল্পের অপচিত 'জষ্যাি 
কাজে লাগাইয়া উপজাত ভ্রব্য তৈরী করিবার মত প্রতিষ্ঠানের অভাব থাকে । চ. শ্রমিকের 
দুক্ষত! বৃদ্ধিব জনা স্বল্লোন্নত দেশে সাধারণত এই প্রকাবের শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানের একাম্ত অভাব 

থাকে। ছ. পুঁজি সংগ্রহের ব,বস্থাব অভাবও শিল্লায়নে প্রতিবন্ধক হষ্টি করে। জ. ব্যাঙ্ক, 
বমা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্ত খণদানের সংগঠনের অভাবও স্বল্পোন্নত দেশের শিল্লোন্নতির পথে 

২, জনসংখ্য। সংক্রান্ত উপাদ।নসমুহু 3 দ্রুতহারে জনসংখ্যা বুদ্ধি শিল্পায়নকে ব্যাহত 
করে। যে উদ্ত্ত সঞ্চিত হইয়। পুঁজিরূপে উৎপাদনের কাজ্জে সাহায্য করিতে পারিত, জনসংখ্যার 
বৃদ্ধির ফলে তাহা স্ষ্টি করাই অসম্ভব হইযা দ্াড়ায়। ফলে সঞ্চয় অপ্রচুর হইয়া পড়ে। জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে মাথাপিছু জমিব পবমাণ কমিতে থাকে । মাথাপিছু গড় উৎপাদন স্বল্প হয়, 
শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও সল্প হন এবং শিল্প বিকাশের পথে অন্তবায় স্থাই হ্য়। 

৩. সামাজিক উপাদান : বল্পোন্নত দেশে শিল্প বিকাশে পথে কতকগুলি সামান্জ্রিক 
বাধা শ্ল্লেব্নননেব জন্য নিমূলিখিন অপরিহার্য উপাদানগুলিকে প্রভাবিত করে :-_-ক. শিল্পের 
উদ্যোক্তা ; খ. শ্রম; গ. পুঁজি। 

ক, বর্ণভেদ ও অনুরূপ বিবিধ পুবাতন সামস্ততাস্ত্রক প্রথা শিল্পের নেতা বা উদ্যোক্তা 

সৃষ্টিতে প্রধান প্রতিবন্ধক ৷ হৃল্লোরত দেশসমূহে ইহারা ইচ্ছান্টযায়ী কর্ম বা উদ্যোগ গ্রহণের 
উৎসাহকে কঠোবভাবে দমূন কবে । 

খ. নিবক্ষবতা, শ্রমেব গিশলতব অভ'ব, শ্রামিকদিগের শিক্ষাদানের স্থব্বস্থার অভাব, 

স্থায়ী শিল্প শ্রমিকবাতিনী শষ্টিব জন্য গুণোদনা কষ্টিব উদ্দেশ্টো গৃহীত নানাবিধ ব্যবস্থার অপ্রাচ্র্ 
ও অসফলতা ইত্যা্দ শ্রম সংক্রাস্থ বি“ ব্যাপাবে প্রতিবন্ধক হৃত্রি কবে। 

গ. শ্বল্পেন্ত দশে মুট্টিমেম ধনবনেব তন ষ উদ্বত্ত অর্থ সঞ্চিত হয় তাহা অনেক 
ক্ষেত্রেই বিনিঘ্োগের ভন্য পাবা ধায় না। বিল্যমব্যসনে ৭ নানাগুকাবেব অপচমমূলক ব্যয়ে 
সেই অর্থ বাবন্ত হয। * 

8. প্রণাসনিক ব্যবস্থ।2 শিল্লেন্ননের কার্ধহ্চীকে সফল করিবার জন্য দক্ষ ও 
পু শাসনব)বস্থ, দবকাব | কারণ কার্ধহুচী নিখুঁত হইলেও শাসনব,বস্থ। ক্রুটিপূর্ণ হইলে শিল্লোননয়ন 
দফল হঈনে পারে ন|। বঠবান যুগে অর্থনীন্কি ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ 
হইয়! উঠিতনছে | সরকাবী নটি ও কণ্যপ্রমের দ্বারা শিল্পোন্নন প্রত্তক্ষ ও পবোক্ষ _উভত় 
ভাবেই প্রভাবি ত হয় । ই বুলকুবি চীন, আাকম্মিক ব। খামধেয়ালী কোন সরকারী কার্ধের ফলে 
শিল্পোক্নয়ন ব্যাহত হইছে পাবে । যেমন শ্রমস*ক্রান্থ আইন-কানন, লাইসেন্স প্রথা, কবনীতি, 
শল্ল জ্ঞাতীয়করণ নীনি--এই সকল ব্যাপাবে সরকারী কার্যক্রম স্থবিবেচনার সহিত পরিচালিত 
বা হইলে শিল্লোরহন বাধা প্রাপ্ু হয় 

৫ আন্তর্জরতিক প্রভাব 2 শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলিকে সাধারণত শিল্পোন্নত দেশগুলি 
ইতে শিল্পের ঘস্ত্রপাতি, কগকবজা, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি আমদানি করিতে হয়। বিদেশের 
টপরে এই নির্ভরতার জন্ত শিল্পা়নে নানাবিধ অস্থবিধার সৃতি হয়। শিল্পোরত দেশগুলি 
শল্লে অনগ্রসর দেশগুলেতে এ রকমের যন্ত্র পাঠাইতে রাজী না হইতেও পায়ে। আমার 
চখনো কখনো অনগ্রসর দেশগুলি ঘে পরিমাণ পু'জিদ্রধা জামদানি করিতে চাহে, শিল্পে 
ঘগ্রসর দেশগ্ুলি সেই পরিমাণ পু্তি্ব্য ধন্্পাঁতি কলকবজা পাঠাইীতে লক্ষম না হইডেও - 



| 
লয়ে নর ব্রলারত দেশকালর দপাত্ধ ও ফলকহজা এমন ভাষে তেগ্লার করা হহড়ে 
পারে যাহাতে এগুলি কেবলমাত্র শিল্পোরত দেশগুলির পক্ষেই ' উপযুক্ত, অনগ্রসর দেশঞ্চলি 
উহাদের ঘারা যথেষ্ট উপরুত না হইতেও পারে। অনেক লময় “পেটেন্ট” ইত্যাদির খারা 
অন্ুষ্নত দেশে এসকল যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারে। 

শিল্পায়নের সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ ঃ 
88889075 £% 70175 7115 10037171438 77018 

শিল্পায়নের সহায়ক ব্যবস্থাসমূহকে প্রধানত ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায় :__ 
১. দেশীয়; ২, আন্তর্জাতিক । 

১. দেশীয় ব্যবস্থাসমূহু 8 ক. উৎপাদনের আভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহের যোগান 
যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থ! ( অর্থাৎ শিল্পের উদ্যোক্তা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পুজিদ্রব্য শ্রম 
ও দক্ষতা, কাচামাল ও প্রারুতিক সম্পদেব যোগান বৃদ্ধি )£ উদ্যোক্তার অভাব পৃবণের জন্য 
কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষার প্রসার, “শিল্প উন্নয়ন কবপোরেশন” ইত্যাদির ন্যায় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি, 
এবং বেসরকারী উদ্যোগের পবিপূরক হিসাবে সবকারী উদ্যোগে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠন- ইত্যাদি 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। পুঁজির অভাব এই সকল দেশে যখন তীব্র, তখন ব্যক্তিগত 
পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহ শ্্টর জন্য সবকার মিশ্র উদ্চে'গে (সবকারী ও বেসবকারী ) শিল্প 
প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারেন, অন্নমোদিত প্রত্্নে যাহার। খ্খণ দিবে তাহাদিগকে ন্যুনতম 

, প্রতিদানের নিশ্চঘতা দিতে হইতে পারে। শ্রমিকের দক্ষতা বুখ্ির জন্য বিভিন্ন প্রকারের 
শিক্ষাদানের স্বন্দোবস্ত, শ্রমের ভৌগোলিক সচলতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, শিল্পে উপযুক্ত 
সংখাক শ্রমিক সংগ্রহের নিমিত্ত সবকার কর্তৃক তন্বাবধান, প্রয়োজনমত অন্যদেশ হইতে শ্রমিকের 
আগমনে উৎসাহদান এবং কর্মসংস্থান, কেন্দ্র স্বাপন- ইত্যাদি ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। ৰ 

দেশীয় সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার, আন্তান্তবীণ ক'চামালের গুণগত উন্নতিসাধন, কীচ। 
মালেব মৃল্যস্তর হ্রাসেব নিমিত্ত কৃষি ও খনির উৎপাদনশীলতা! ৃ্ি ব্যবস্থা ইত্যাদির হার! 
ফাচামাল সংক্রান্ত অস্থৃবিধা দূর করা যাইতে পাবে। 

থ. উৎপাদন কৌশল ও পদ্ধতির উন্নতি সাধন £ শিল্পায়নের কার্ষহুচীর মধ্যে ক্ুদ্রশিল্পের 
যথাষথ স্থান নির্ধারণ করিতে হইবে । শিল্পে অনগ্রসর দেশে ক্ষুদ্র এবং হস্তশিল্প ইত্যাদির গুরুত্থ 
অপরিসীম । এই কারণে বিভিন্ন আয়তনের শিল্পের জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ 
করিয়া দেওয়া উচিত। তাহাতে অর্থনীতিক রূপান্তরের ফলে উদ্তুত নানাবিধ সমস্যার তীব্রতা 
প্রশমিত করা সম্ভব । 

গ. সরকারী নীতি : রানের অবরাদূ ছুর করবার গান সরকার 
নীতিগুলিকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায় £-_ 

১. সরকারী আমম-ব্যক্র সংক্রান্ত নীতি। 
খণদান সংক্রান্ত নীতি। 
লেনদেনের উদ্ধৃত্ত সংক্রান্ত নীতি। 

» শিল্পায়নের পরিকল্পনা । 
সরকারী আগব্যয় সংক্রান্ত নীতি : ইহার মূল লক্ষ্য হইবে পুরাতন এবং মৃতন শি 

বিনিষোগ বৃদ্ধি বরা, অমুৎপাদনশীল কারে ফ্ট্কাজাতীয়ু বিনিয়োগ বন্ধ করা, শিল্পে নিষুঃ 
২৬ ৮: 



এই, গ্ধণদান সংক্রান্ত নীতি: এই নীতি রাষ্ট্র কর্তক এষনভাবে নিধারণ কঙ্গিতে ইট 
যাহাতে মুদ্রাম্ফীতিব গ্রবপত৷ অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খল! হৃষ্টি করিতে না পারে। কারণ” 
শিল্পায়নের কাধ আরম্ভ হইলে বিপুল অর্থব্যয় করতে হয়, ফলে মুদ্রাস্্ীতির বিপদ দেখা দেয়। 

৩. লেনদেনেব উদ্বৃত্ত সংক্রান্ত নীতি £ বিভিন্ন দেশের মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য থাকার ফলে 
সকল দেশেব জন্য একই এক'বের লেনদেনের উদ্ধত্ত সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ কবা যায় না। প্রতিটি 
দেশকেই স্বী্ন অবস্থান্থ্ায়ী নীতি গ্রহণ কবিতে হইবে। এই নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে স্বীয় 
দেশেব সম্পদেব প্ররুতি ও ব্যবহাবষেগ্যতা, রপ্তানি জব্যেব প্রকৃতি, পরিমাণ ও বৈচিত্র্য অথবা 
পরিবর্তনীয়তা, স্বণ ও বিদেশী মুদ্রাব সধয়ের পরিমাণ গুবং নৃতন শিল্পগঠনের জন্ত প্রয়োজনীয় 
কীচামাল ও পুঁডিডব্যেব পবিমাণ ইত্যাদি বিষংকে হিস'বের মধ্যে ধরিতে হয়। এই প্রমঙ্গে 
উদ্ধনীতির কথা উঠে। মনে বাখ| দবকার, কেবলমাত্র উচ্চশুক্কের প্রাচীর তুলিয়! শিল্পে'ম্নমনের 
কাজ সম'ধা কবা যায় না। প্রয়োজনীয় সম্পদ যোগ ড় কবিতে না পারিলে শিশুশিল্পের পক্ষে 
আত্মগ্রতিষ্ঠা কবা সন্তব নয। উপরস্ত, ইদদানীংক'লে সংরশ্গণমৃপক শুক্ষনীতির পরিবর্তে বিদেশী 
মুত্া নিম, আমদানির উপবে বিধিনিষেখু আবোপ ইত্যাদি নীতিই গৃহীত হইতেছে। 

৪. শিল্পায়নের পরিকল্পনা £ শিল্পায়ন পরিকল্পনাব লক্ষ্য কেবলমাত্র কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠা 
করিয়াই পূর্ণ করা যায় না। শিল্পায়নেব পবিকল্পনা তাই এই ব্ষিঃগ্ড কে বিবেচনা কবিয়! নীতি 
নির্ধারণ কবিবে-ক. অর্থনীতিব বিভিন্ন ক্ষেত্রেব স মগ্যস্বপূর্ণ উত্তয়ন । খ. শিল্পায়নের উপযুক্ত " 
হার। গ. শিল্পপ্রতিষ্ঠ'য় অগ্রাধিকাব। ঘ শিল্পব্ক'শেব ব্যাপ্তি সম্পর্কে লক্ষ্য নির্ধারণ । 

২. আন্তজাতিক বিষয়সমূহ : শিরোরত 'দশগুলি হুল্পেক্লত দেশগুলির শিল্পায়নে 
সাহাষ্য করিতে পাবে । আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেব মাধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলি শিল্পায়নে অগ্রসর 
হইতে পরে । অবশ্থা এই ব্যবস্থা কতখানি কার্ধকবী হইবে তাহা নির্ভর করিবে, কি কি দ্রব্য 
সবল্পোক্পত দেশগুলি রপ্তানি করে, বপ্তানির মণধ্যমে বিদেশী মুদ্রাব কি পরিমাণ আয় হয়, কোন্ 
দেশের মুদ্রায় এ ৫৫দেশিক আয় উপার্জন হয়, এবং বাণিজ্যেব*শর্ত ইত্যাদির উপর | 

স্বল্লে বত দেশে বিদেশী পুঁণ্জির অ গমন ছুইটি কাধ সাধন করে : ১. দেশের আত্যস্তবীণ 
সম্পদের বিনিয়োগের স্থবিধা হুটি কবে। ২. বিদেশ হইতে প্রয়োঙ্গনীয় উৎপাদনের উপাদান 
আনংনের ব্যবস্থা করে। অনেক সমগ্ন বিদেশী পুজি দেশী পুঁজির বিনিয়োগের উৎসাহ সৃষ্টি 
করে। 

শিল্পক্গেত্রে কারিগবি শিক্ষার অ'মদ'নিও স্যল্পেরত দেশগুলির পক্ষে ক্রমাগতই বেশি গু 
পূর্ণ হইয়। উঠিন্ছে | এই প্রক'ন আমদানি তু ভাবে ঘটে; ক, কারিগব, ইঞ্রিনীয়ার, 
এবং অপরাপর বিক্ষেজ্জ খণ তিসাবে গ্রচণ, খ. স্বল্পোন্নত দেশের কর্মাদের বিশেষ উর্নত শিক্ষা 
গহণের জনক শিল্লোন্নত দেশে বাইবার ব্যবস্থা! । 

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বল্পোন্নত দে+গুলির শিল্পায়নে নি্বলিখিত স্'বে সাহায্য করিতে 
পারে £ ১. সরাসরি আধিক ব| কারিগরি সাধ্য প্রেরণ ; ২. ছুই দেশের মধো বিডি 
বিষয়ের উপরে ভাবধারার বিনিষয়; ৩ শিক্পোন্ত দেশসমূহের শিল্পায়নের গতিপথে বিদ্বি় 
শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার লেনদেন; ৪. বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় জিত থাকা ইত্যাদির গগাধামে 
দাহাধা লাঙ কর! শ্বল্লোত দেশগুলির পক্ষে সমন্ভব। এই উদ্দেগ্তে প্রতিচিত বিশবব্যাক্চ 
চরিরিডিক অর্থ বয়পোয়েপস, আজুররণতিক অর্থতাগার ইত্যাদির মাধ উযেখ হা খায়) . 



আত্ম ।আ্ল্পায়নের বৈশিষ্ট্য 
জানাও 0৮ [হা009]180735 70 হাম হাবাটা/ 

শিল্পবিকাশের দিক হইতে বর্তমান পৃথিবীর অগ্রসব দেশগুলির পশ্চাতে অবস্থান করিলেও, 
বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রকারের শিল্পের প্রতিষ্ঠ। ভাবতে লক্ষ্য করা যায়। তবে একথা মানিয়া 
লইতে হইবে যে এই শিল্পায়ন পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ধাব! অনুসবণ করে নাই । ফলে ইহার নানাবিধ, 
অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে । ভাবতে শিল্পায়নের বৈশিষ্ট্গুলি নিষ্নে উল্লেখ কবা হইল £ 

১. বৃহদা়তন শিল্পেব প্রসার সামগ্রিকভাবে সীমাবদ্ধ এবং অপধাপ্ত। এই জাতীয় 
শিল্পের তুলনায় কুটিব ও ক্ষুদ্বারতন শিল্পে প্রাধান্য । এই প্রাধান্য লক্ষিত হয় বিশেষ করিয়া, 
কর্মসংস্থান ও শিল্পপ্রতিঙ্গানের সংখ্যার দিক হইতে। 

২. শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে হাল্ক! ভোগ্যত্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য ( যেমন, 
স্থতাকল, চিনিব কাবধান। প্রভৃতি )। 

৩. বুনিয়াদী ও ভাবা শিল্লেব অভাব। মূল ও ভাবী শিল্লেব বিকাশ না ঘটিলে কোন 
দেশেই শিল্পায়নের দৃঢ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ন।। 

৪. যোগ্যতর দেশীয় শিল্পব্যবস্থাপনা ও উদ্যে'গব অভাব। ফলে ভাঁবতে “ম্যানেজিং 
এজেন্সী” প্রথাব কৃষ্টি হইয়াছে । 

৫. বিদেশী পুঁছিব উপব শিল্পাঘনেব জন্য নির্বত।। বিদেশী শীসনেব সুযোগে ও স্বার্থে 
"বিদেশী পুঁজিব আগমনেব পথ উন্মক্ত করিঘা দেওয়া হয়। ফলে অতীতে বিদেশী 
দ্বার্থে ভাবতেব সম্পদেব নিবিচাব শোষণ ঘটে। 

৬. ভারতীয্প শিল্পপ্রতিষ্টানগুলিব মধ্যে ক্ষুদ্রাকার ও অ-লাভজনক আয়তনেব সমস্থা 
রহিয়াছে । তুলাবস্ত্র শিল্প ও কষলাখনিঞ্েল্লে ইহা বিশেবভাবে দেখা যাষ। 

৭. উদ্যোগে অভাব । সাধাব্ণভ .ব বলা যাষ যে ভাবতে ব্যক্তিগত মালিকানা ও 
উদ্যোগেব দ্বাবাই শিল্পাফন (যদিও অসম্পূর্ণ ) হইযাছে। তবে, পবিকল্পনাব মাধ্যমে রাষ্রীয় 
মালিকানা ও উদ্যোশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানেব এ্রকর্তন ও প্রসাব ইদ'নীংক'লেব একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা। 

৮. শিল্পামনে ভাবস'ম্যেব অভাব। ভাবতে একদিকে বুনিয়াদী ও ভাবীশিল্পের 
অনগ্রসবতা, অন্যদিকে কুটিব ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পেব প্রাধান্য অর্থনীতিক ভারসামা নষ্ট কবিয়াছে। 

৯, ভাবতেব শিল্পগুলিব স্থষম আঞ্চলিক বণ্টনেব অভাব বহিয়াছে। বর্তমানে দেশের ৪টি 
অঞ্চলে দেশেব শিল্পসমূহেব কেন্দ্রীকবণ ঘটিযাছে। যথা, ক. পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার 
নিকটবর্তী ভাগীরথীব ছুই তীববর্তী অঞ্চল। খ. বোন্ব'ই অঞ্চল। গ. বিহার-উড়িষ্যার 
ছোটন্মগপুব অঞ্চল। ঘ. মহীশৃব-মাপ্রাজ্জের নীলগিরি অঞ্চল। ইহাদেব মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই 
ভারতের সর্বাধিক শিল্পকেন্দ্রীকবণ ঘটিয়াছে। ১৯৫৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে 
ভারতের ১৯ শতাংশ, বোস্বাইয়ে ১৭ শতাংশ ও মান্রাজে ১০ শতাংশ শিল্প অবস্থিত । 

১০. ভারতে বেসরকারী শিল্লোগ্যোগের ক্ষেত্রে একচেটিয়া মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের শ্রাধান্ত 
ঘটিয়াছে। গ্রাধানতঃ, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথাকে অবলম্বন করিয়াই ইহার উদ্ভব হইয়াছে 
বনস্পতি তৈল, ভেয়ারীজাত দ্রবা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং রেলের সাজসরঞাম নির্াণ 

শিল্পে বিনিয়োজিত পুঁজির ৮৫ শতাংশের অধিক কয়েকটি ম্যানেজিং এজেব্দীর কবলিত ॥ 
রধার, চিনি, বয়ন, কাগজ ও কাগজ-জাত শিল্পের বিনিয়োজিত পুঁজির অর্ধাংশ ম্যানেজিং 
এখেন্সীগুলির কবলিত। হা! জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে অবা্ছিত। তাহ! ছাড়ী শিক্গে 

*৩ (রা 



3৩. ভারতের অঙ্গন লায়ার 

বিনিল্লেজিত একচেটিয়। পুঁজির সহিত আবার বাক পুঁজির অশ্ুষ্ পরিণয় খটিযাহে। ট্হাতে 
জাতীয় অর্থনীতিতে একচেটির! পুজি প্রভ ব বৃদ্ধি পাইতেছে। 

১১. পরিকল্পিত অর্থনীতির ধুগ হইতে বর্তমানে ভারতে পরিকল্িত শিল্পায়ন ভলিকেছে। 
ইহাতে শিল্পায়নের পতিপ্ররুতি ও প্রসার সম্পূর্ণপ্ূপে সরকারী নিয়ন্রণে ও নিদেশে পরিচালিত 
হইতেছে। 
ভারতের আধুনিক শিল্মায়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
£& টিটি 91৭707% 08 80010157 [00977 47, 

সত 0৮8৫৮ তা হবৈ70)4 

ভারতে আধুনিক শিল্প পবর্তনের ইতিহ্ান একশত বংসরের জ্ধক কালের নহে । ১৮৬ লাল হইতে 
ভারতে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার যুগ আরস্ত হইয়াণছ বলা বার ।১ ভারতের শিঞ্াফনের এই একশত ব্লগের 
ইতিহামকে চারিভাগে ভাগ করা যার-_-১. প্রথম বুগঃ ১৮৬০--১৯১৩। ২. দ্বিতীয়বুখধতঃ ১৯১৪-- 

১৯৩৯ ৬, ভূভীরবুনত ১৯৪০--১৯৫০। ৪" চতুর্থ যুগ (পরিকল্পনার প্রথব দশক )? ১৯৫১--৯১। 

১. শিল্পায়নের প্রথম যুগ £ ১৮৬০-১৯১৩ 
82810) |: 1869-1$81$ 

এই যুগ ভারতের আধুনিক শিল্পানের প্রারস্তকাল। অধাাপক গাডপিল প্রথম মহাবুদ্ধ পর্যন্ত ভারতে 

ইংরেজশাদনকালকে ভিনটি পায়ে বিভ্ধ করি়াছেন। প্রথম পধায়ে নাজ্রাজবিত্তার। দ্বিতীয় পধায়ে সংহকিলাধৰ 
ও ভ্ৃতীয় পধায়ে প্রাকৃতিক সম্পদের বাধহার শুর হয়। ভারত আধুনিক শিল্প প্রতিষ্টা এই তৃতীর পর্যায়ের 
বৈশিক্কা । এই সমজ়ে। বিশেষত ১৮৬*-৭* সালে, দেশে ইন্পারোপীর পুজি ও পরিচাহনায় রত একের পর 

এফ শিল্প গরতিগান হ্বাপিত হইতে থাকে | এই সমাযর় যে সকল শিলার দ্রুত উন্নতি ঘটে উহ্থাদের ষথো, 
চা, কফি, ঢচটকল শিল্প তুনাবন্থ ও কযর়বাবনি শিল উল্লপঘোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর স্বেভাগ পর্যন্ত 

এই শিল্পগুলর অব্যাহত অগ্রগতি লক্ষা কণা বায়। কিন্ত জানত সত্বেও পথম ৫৩ বৎসরের শিল্পপ্রচ্ঠোর 

আগ্রগভি অভান্ত নৈরাশ্কজনক ছিল, ইহাতে সম্দেহ শাই। ভারতে ভৌহ-ইন্পাত শিল্পের প্রকৃত আগ হয় 
আলোচা ক'লের শেষ দিকে। শিল্পায়নের এই প্রথম যুগের শেষে ভারতে যন্ত্রশিতে নিধুক্ত লোকসংখ্যা! দীড়ানর 
২.১ লক্ষ (১৯১১) এবং ২* জন শ্রমিক লিযেগকারী কারখানার নংখ্যা দীড়ার ৭১১৩। ইহাদের 

ছ্ুই-তৃ চীয়াংশের কম কারখানার যন্ত্শক্তি বাবহত হইত।২ 

২. দ্বিতীয় যুগ ১ ১৯১৪-৩৯ 
1768100 ]: 1914-39 

শিল্পালের এই দ্বিচীয় যুগ নানা ঘটনানৈচিহো পর্ণ । প্রথম অহাবুদ্ধ ভারতের শিল্পগুলি ভূ তপর্ব 
মুদাফালাছ্ে উৎদাহিত হর | ফলে প্রথম মহঠাণুদ্ধকাল হইতে ১২০ সাল পধন্থ শিজাাজ প্রসারিত £ইতে 

খাকে এব: বুদ্ধণ্যের পর অনেকগুলি ঘযৌধযূলধনা শি্পকারবার প্রতিষটিত হয়। ১৯১৬ সালে নিষুক্ত। গারতেম 

ধ্রথয শিল্প কবিশন ভারতের শিল্পসন্কাবন1 জনুপঞ্গান করে ও উহার প্রসার সম্পরকে পরাঙ্শ দান কৰে। ১৯২১ 

সাজে নিপু প্রথম কিসক্যাল কমিশ্ন ভাতের শিল্পা'য়নে সহায়তার জঙ্ক [বচারমুলক সংগক্ষণের হুপারিশ » রিলে 
উদ্ধা গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯২১ মাল হইতে ১৯২৭ লাল পর্যন্ত ভারতের টাঞ্চার বাঠবিনিষয় হারের অস্তিচতা 
গ্তানি বাণিজে। অস্কবিধ] সৃষ্টি করে। ১৭২৯ লালে শ্রষিক আন্দোকন প্রবলাকার ধরণ করে। ১৯২৯.৩৩ 
লাল পর্যন্ত আত্র্দাতি কমন্দা ভারতের শিল্প€ভিকে প্রচণ্ড আঘাত করে। ১৯৩৪ নাকের পর হইতে ১৯৩৯ গাল 
পর্যন্ত অবস্থার কিকিৎ উন্নতি ঘ:ট। আলোচাকালে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ে ও কিছু কিছু নূন শিপ 

স্বাপিত হয়। নোৌহ, ইস্পাত, তুলাবন্্, দিরংশলাই, কাগজ ও কার্ডবোর্ড, খনিশিক্প. সিদেন্ট, চিনি, কারি, 
ধরস্পতি, সাবান, ইঞজিনিয়ারিং প্রভৃতি শিল্পের উৎ্পাঙ্ম উ.ল্লধধোগারূণে বৃদ্ধি পা । কারখানার লংখ্যা ১৯৬৯ 
মানে ধাড়ার ১১,৬১৯। উদাতে কর্মরত শ্রষিকের স্যা। দাড়ায় ১৭,৫১,০০। 

». পুপ)৩ 1,0052191 [০3089091009 6 0), 2, 05282. 0. ৫8. 
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রি নিয়া ৯৯? 

৩, তৃতীয় যুগ £ ১৯৪০-৫ 
কহজ90 হা: 1986-56 

এই সময়ে স্পষ্ট ত তিনটি পর্যায় দেখ! যায়। প্রথমত, দ্বিতীয় মহাষুদ্ধ শিল্পগুলিকে উন্নতির 
হ্বর্ণ স্থযোগ দান করে। ১৯৪৫ সাল পর্স্ত যুদ্ধযুগে ভারতে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি যুদ্ধের 
চাহি মিটাইবার জন্য উহাদের সর্বাধিক ক্ষমতা পর্যস্ত উৎপাদন বুদ্ধি করে। ভারতীয় শিল্পাগুলির 
উৎপাঞ্ছন এই সময় সর্বোচ্চ শিখরে পোৌহায়। শিল্পগুলি আশাতিরিক্ত ও অভূতপূর্ব ম্নাফায় 
শ্টীত হয়। নৃহন কতকগুলি শিল্পও এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাদের মধ্যে লৌহমিশ্রিত 
এবং অ-লৌহ বিবিধ ধাত্ৃশিল্প, ডিজেল ইঞ্জিন,পাম্প, দেলাইকল, সাইকেল প্রভৃতি শির, বন, 
চ, ঠতল নিফাশন প্রভৃতি শিল্পের যন্ত্রপাতি নির্মাণশিল্প, কন্টিকসেড।, ক্লোরিন প্রভৃতি রাসায়নিক 
পদার্থ উৎপাদণশিল্প উল্লেখযোগ্য । 

দ্বিতীল্বত, ঘুদ্ধপরবর্তী সংকটের যুগ দেখা দে়্। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব অব্যবহিত পরে শিল্পগুলির 
উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়। যায়। ইহার প্রধান কারণ উহাদের যন্ত্রপাতিগুলি পুরাতন ও ব্যবহারের 
'অন্থপযোগী হইয়া পডে এবং যুদ্ধাবদ'নে বিদেশী প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। নিকুষ্ট উৎপাঘন 
ও "অধিক উৎপাদন বায় উহাদের বপ্ৰানি হাস করে। ইহার অল্প কাল পরেই দেশবিভাগ ও 
রাজনীতিক গ্রোলযোগ ও বিশ্ৃ্খলায় শিল্পগুলি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশ বিভাগের দরুন 
উতকষ্ট তুনা, পাট প্রভৃতি ক চামাল উৎপাদনকারী অঞ্চলের অধিকাংশ পাকিস্তানের অংশীভৃ্ হয় 
এবং পাকিস্তানের অন্তর্গত অঞ্চলের ভারতীয় পণোর বাজার হাত্ছাডা হইয়া যায়। পরিবহণ 
ব্যবস্থায় বিভ্রট ঘটে। পাকিস্তানের সীমান্ত-সংলগনপূর্বপপ্তাব ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে অনেক কুশলী 
শ্রমিক পাকিস্তনে চলিয়া ষায়। সর্বোপরি, স্বাধীনতালাভেব অব্যবহিত পরে ভারতের বন্ধ 
বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠ নের মালিকানাব' হস্তান্তর হয় এবং অভিজ্ঞ বিদেশী পরিচালক ও শিল্পে 
নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচািবগ ভাবত ত্যাগ করে। 

তৃত্ীীফত, ১৯৪৭ স'লের শেষ দিক হইতে ১৯৫১ স'লেব প্রথম দিক পযন্ত পুনরুম্নতির কাল। 
এই সময়ে স্বাধীন ভাবত সনকাধ শিল্পগুলব পুনর্ধসন ও উন্নতির জন্য নানাবিধ প্রত্রক্ষ ও 
পরোক্ষ ব্যবস্থ। গ্রহণ কবিতে থাকেন। শিল্পে শ্রমক-মালিক সম্পর্কের উন্নতির জন্ত ১৯৪৭ সালে 
শিল্পববোধ আইন ও কল! খনিশ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন পাস হয়। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর 
মাসে শ্রমিক-মাপিক ও সবকাবেব মধ্যে বৈঠকন্থ বা “শিল্পে শান্তির চুক্তি হয়। ১৯৪৮ সংলের 
১৩ই ফেব্রুয়াবী শিল্প অর্থসস্থান করপোবেশন স্থাপনে আইন পাস হয়; ৭ই এপ্রিল প্রথম 
সবকারী শিল্পনীতি ঘোযিত হয়; ৬ই অক্টে,বৰ কর্মচারী রাজাবীমা করপোরেশন স্বাপিত 
হয়। ফ্যাক্টবী আইন ও কঘলাখনি প্রভিডেন্ট ফ'গ্ড ও বোনাস আইন পাস হয়। বিদেশী 
পুঁধরি সম্পর্কে ১৯৪৯ স'শেব এপ্রিল মাসে একটি বিস্তারিত ঘে'ষণ! প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ 
সালে ছিভীয় ফিস্ক্যাল কমিশন নিধুক্ত হয এবং পরিশেষে ১৯৫* সালে পরিকল্পনা কমিশন 
নিযুক্ত হয়। পরিবহণের উন্ননের ব)বস্থ। গৃহীত হয় এবং শিল্পের পুবাতন যন্ত্রপাতির রদ বদলের 
জন্য পুঁজিদ্রব্য আমদানি কর| হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে পুনরায় শিল্পে "পাদন 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণ এবং নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠ। হইতে থাকে । 
শিল্পোৎ্পাদনের শৃচকসংখ্যা (১৯৪৬- ১০০ ) ১৯৪৯ সালে ১০৬৩ ও ১৯৫১ সালে ১১৭'৪-এ 

পরিপত হয়। 



$ ৬.) 

$ চতুর্থ যুগ £ পরিকল্পনার যুগে শিল্পের অগ্রগতি : ১৯৫১ 
সট00 ৬ : 12000377051, ৮800053৩ 01106 75 ৮1৮8199 : 1851 

ক. প্রথম পরিকল্পনা ও শিল্পায়ন ঃ 
১. জাক্ষ্য 2 প্রথম পরিকল্পনাতে কৃষি, সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপিত 

হইয়াছিল। পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগের মাত্র ৮ শতাংশ বরাদ্দ হইয়াছিল শিল্প ও 
খনিজের উন্নয়নের জন্ত | শিল্পক্ষেত্রে নৃতন বিনিয়োগের লক্ষ্য স্বভাবতই অল্প ধাধ হইয়াছিল, 
গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছিল কার্ধরত শিল্প-প্রতিষ্টানগুলির কর্মক্ষমতা! পরিপূর্ণ ব্যবহারের উপর। 
মোটামুটিভাবে সে লক্ষ্য পূর্ণ হইয়াছে বলা ষায়। 

২. বরাদ্দ £ প্রথম পরিকল্পনায়, রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রে ৯৪ কোটি টাকা ও বেসরকারী ক্ষেত্রে 
২৩৩ কোটি টাকা নূতন বিনিয়োগ লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল। 

৩. অগ্রগতি : রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ৬* কোটি টাক! ও বেসরকারীক্ষেত্রে প্রায় ২৩৩ কোটি 
টীকা প্রকৃত বিনিয়োগ ঘটে । স্থৃতরাং প্রথম পরিকল্পনাকালে মোট ২৯৩ কোটি টাক বিনিয়োগ 
হয়। ইহা ছাড়া বেসরকারী ক্ষেত্রে পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তন ও যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের 
জন্ত ২৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল । তন্মধ্যে প্রকৃত বায় হয় ১০৫ কোটি টাকা। 

সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে এই সমযে শ্প্পেব উন্নতি ঘটিযাছে ও উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৫১ সালের তৃলনায় (১৯৫১--১০০) উৎপাদনের স্ুচক সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি 
পাইয়৷ ১৯৫৬ সালে ১৩২*৮-এ পৌছায় । প্রথম পরিকল্পনার পাচ বসব পুঁজি দ্রবোর উৎপাদন 
প্রান ৭* শতাংশ, শিল্পের বিবিধ কাচ'মালের উৎপাদন ৩৪ শতাংশ বুদ্ধি পায় ও ভোগ্যপণ্যের 
উৎপাদন ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়! ম:ট শিল্পে ২পাদন ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া নৃতন 
শিল্পস্থাপন দ্বারা শিল্পের বৈচিত্রাকরণ ও সংধিত হয়। 

৪. সমালোচনা ক. কিন্তু প্রথম পরবকল্পনান্দ শিল্পক্ষেত্রে আরব অগ্রগতিকে 
পরিকল্পনায়-বিভিন্ন শিল্পের ভন্য নির্ধাবিত লক্ষ্যের সিত তুলনা করিলে দ্রেখা যাইবে যে স্ত্র 
সমরূপে সন্যোষরনক অগ্রগতি ঘটে নাই। তুপাবন্ত্র চিনি, বশম্পতি, সিমেন্ট, কাগন্্, সোড। 
আযাশ, কষ্টিকসোডা, রেয়ন, বৈছ্যাতিক ট্র্যাব্সফরমার, সাইকেল, সেলাইকল ও খনিজ তৈল 
পরিশোধন প্রভৃতি শিল্পে লক্ষ্যচ্যঘা়ী উৎপাদন ঘটিয়াছে বলা ঘাম। কিন্তু লৌহ-ইম্পাত, এযালু- 
মিনিয়াম, যন্ত্রপাতিনির্মাণ, সার, ডিজ্বেল ইঞ্জিন এ পাম্প নির্মাণ, মোটর গাড়ি, রেডিও প্রভৃতি 
অনেক শিল্পে লক্ষ্যানুযায়ী অগ্রগতি ঘটে নাই । খ. রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ লক্ষ্যান্যায়ী 
হয় নাই। গ. বেসরকার ক্ষেত্রেও যন্ত্রপাতির পরিবর্তন এবং আধুনিকীকরণের লক্ষ্য পুরণ 
হয় নাই। 

খ. দ্বিতীয় পরিকল্পন! ও শিল্পায়ন £ 

১. লক্ষ্যঃ শিল্পা়নের উপর এবং বিশেষত মূল ও ভারীশিল্পের উপর দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয় এবং এজন্য রাষ্ট্ামত্ত ক্ষেত্রকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দান 
করা হয়। তবে উহার সহিত বেসরকারী ক্ষেত্রের যথাযোগ্য ভূমিকাও নির্দিষ্ট হয়। উভয়ের 
সম্প্রসারণ লক্ষ্যই "গৃহীত হয়। পরিকল্পনা কমিশন শিল্পায়নের পাঁচটি অগ্রাধিকার নির্দেশ 
করেন £ 

ক. লৌহ-ইম্পাত ও ভারী রসায়ন শিল্পের গ্রসার। খ. উ্রয়নমূলক বিবিধ পুজিত্রব্য 
উৎপাদন শিল্পের (ধথা এযালুমিনিয়ার্ম' রাসায়নিক মণ্ড, রং ইত্যাদি ) প্রসার । গ. চটকল, চিনি 



৮১৫ 

'তুলাবস্তর শিল্পের মত গুরত্বপূর্ণ জাতীয় শিল্পের যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও রদবদল । ঘ. যে 
সফল শিল্পে উৎপাদনক্ষমতা সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হইতেছে লা উহাদের পরিপূর্ণ ব্যবহারসাধন। 
ও. বিকেন্্িত ভোগ্যপণ্য শিল্পের (অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও কুটিবশিল্পের ) উৎপাদন কার্যক্রমের সহিত 
সংগতি রাখিয়! বৃহদায়তন ভোগ্যপণ্য শিল্পেব সম্প্রসারণ । 

২. বরাদ্দ ঃ দ্বিতীয় পবিকল্পনাব পাচ বংসরে শিল্প সম্প্রসারণেব জন্য মোট ১০৯৪ কোটি 
টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্য গৃহীত হয়। ইহার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রেব জন্য ৫৫৯ কোটি ও বেসর- 
কারী ক্ষেত্রেব জন্ত ৫৩৫ কোটি টাক। বরাদ্দ হয়। ছুই ক্ষেত্র মিলিযা উৎপাদক ভ্্রব্যেব জন্য ৭৫৯ 
কোটি টাকা, যন্ত্রপাতি শিল্পেব জন্য ১৫৬ কোটি টাক ও ভোগ্যপণ্য শিল্পেব জন্য ১৭৯ কোটি 
টাকা ববাদ্দ হয়। বাষ্রায়ত ক্ষেত্রের ববাদেেব ৯৮ শতাংশ ও বেসবকাবী ক্ষেত্রের বরাদ্দের ৬৮ 
শতাংশ পুঁজি ও উৎপাদকদ্রব্য শিল্পেব জন্য, এবং ২ শতাংশ ও ৩২ শতাংশ ভোগ্যপণ্য শিল্পের 
জন্য ববাদ্দ হয়। এককক্ষেত্র হিসাবে ধাতৃশিল্পের জন্য সর্বাধিক (৪৫৯ শতাংশ) ব্যয় ববাদ্ছ 
ইয়। উহাব পবেই ইঞিনিবাবি" শিল্পের স্থান (১৩ ৭ শতাংএ )। ইহা! ছাডা বেসরকারী ক্ষেত্রে 
যন্রপাতিব বদ্বদলেব জন্য আনও ১৫০ কোটি টাকা ববাদ্দ হয। 

৩. অগ্রগতি : দ্বিতীঘ পবিকল্পনাব শেষে দেখা যায় মোট বিনিয়োগ নির্ধাবিত লক্ষ্যের 
৪৩ শতাংশ অতিক্রম কবিঘাছে। নির্ধাবিত বিনিয়োগ লক্ষ্য ১,০৯৪ কোটি টাঁকার স্থলে প্রকৃত 
বিনিযোগ ঘটিঘ্রাছে ১,৫৭* কোটি টাকা । উহাব মণপ্যে বাষ্্ম়ন্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘটিম্বাছে 
৭২০ কেটি ও 'বেসবকাবী ক্ষেত্রে ৮৫০ কোটি ট'কা। এই বিপুল বিনিয়োগে ফলে 
শিল্পোৎপাদনেব সুচক সংখ্যা ১৯৫৬ সালে ১৩২৬ (১৯৫১ ১০০ ) হইতে বাডিয়া ১৯৬০-৬১ 

সালে ১৯৪ তে পৌছায়। দ্বিতীয় পবিকল্পনাব পাঁচ বসবে শিল্পোৎপাদন প্রতি বসব গড়ে 
৭ শতাংশ হ'বে বাডে ও মোট ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সমগ্র দশ বংসরে ভারতেব সংগঠিত 
শিল্পেব মোট উৎপাদন দ্বিগুণ হইযাছে বলা যায। 

৪. জমীালোচন। $ ক. দ্বিহীয পবিকল্পনাব আধিক বিনিঘোগের পবিমাণ নির্ধারিত 
লক্ষ্যেব ৩* শতাংশ অধিক হইলে ও, ইহাতে গুককত বিনিযোগ সে অন্ুপাঁতে বাঁডে নাই। রবং 
প্রকৃতপক্ষে আধিক বিনিপোগ ৩০ শতাংশ অধিক হওয! সত্তেও উহাদ্বার নির্ধাবিত লক্ষ্যেব ৮ 
ভাগ উৎপাদনক্ষমত| মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াহে। ইহাব প্রধান কাবণ মৃণ্যবৃদ্ধিব দরুন লৌহ্- 
ইম্পাত শিল্লেব সম্প্রসাবণেব ব্যয়বৃদ্ধি। খ. দ্বিতীয় পবিকল্পনাঘ্ব সামগ্রিকভাবে শিল্পোৎপাদনে 
বিশিষ্ট অগ্রগতি ঘটলেও প্রায় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ক্ষেত্রেই লক্ষ্য অপেক্ষা! প্রকৃত অগ্রগতি 
কম হইযাছে। লৌহ্-ইম্পাত উৎপাদনেব লক্ষ ছিল ৪৩ লক্ষ টন, উৎপাদন হইয়াছে ২২ লক্ষ 
টন। সিমেন্টেব লক্ষ্য ছিল ১৩ কোটি টন, হইযাছে ৮* লক্ষ টন। শিল্পঘস্ত্রপাতির উৎপাদনস্তর 
লক্ষ্যে পৌছাইতে পাবে নাই। লক্ষ্যে পৌছাইবাব ব্যর্থতা জন্য অভিজ্ঞতার অভাব, উপযুক্ত 
কারিগরিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিব অভাব ও বিদেশী মুদ্রার অস্থবিধাকে প্রধানত দামী কবা যায়। 

গ, তৃতীয় পরিকল্পন। ও শিল্প।য়ন ঃ 
১. লক্ষ্য ঃ জাতীয় আম এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিব দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য পূরণের অভিপ্রানে 

আগামী ১৫ বৎসরে আরও স্রত শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্য লইয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় 

শিল্পায়নের কর্মন্থচী প্রণয়ন কর! হইয়াছে। এই জন্ত পরবর্তী পরিকল্পনাওলিতে শক্তি উৎপাছন্ধে 
পরিবহণের সম্প্রসারণে শিল্প ও খনিজেতর উৎপাদনে ধ্েশ যাহাতে ক্রমেই অধিকপরিনাগে 



খ্১৪ শ্চািংতর খানা পালা 

যাহানিওরতানুক্ত হইতে পারে সেজয হক্ষ ও ঝািগরিজ্ঞান আহত কর! সহ মূল ও সায়াপিয়োর 
রও প্রত উন্নতি আবশ্তক | এই লক্ষ্য লইয়াই তৃতীয় পরিবল্পন। গ্রস্তত হইয়াছে । 

২. অগ্রাধিকার £ নিম্ললিখিত বিষযগুলিকে এজন্ত অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। 
ক. দ্বিতীয় পবিকল্পনার অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলি সমাপ্তকরণ। খ. ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং ও যন্ত্রপাতি নির্ষাশ 
শিল্পে সম্প্রসারণ ও বৈচিত্র্যসাধন। গ. মুল কচামাল ও উৎপাদক দ্রব্যের ( খমিজ তৈল, 
এযালুমিনিয়াম, জৈব ও অজৈব বাসায়নিক দ্রব্য ) উৎপাদন বৃদ্ধি। ঘ. অত্যাবশ্তকীয় ওধধ, 
কাগজ, কাপড, চিনি, বনস্পতি তৈল, ও গৃহনির্যাণ দ্রব্য প্রভৃতির ক্রমবর্ধমান চাহিদ। দেশীয় 
শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধিব দ্বার! পৃবণ। 

৩. বরাদ্দ  শিল্পক্ষেত্রে মোট নূতন বিনিযোগ ২,৯৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে রাষ্ট্ায়ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগেব লক্ষ্য ১,৮০৮ ক টি ও বেসবকাবী ক্ষেত্রে ১,১৮৪ কোটি" 
ঈাকা। ইহা ছাড়া বেসরকাবী ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতিব বদখদলেব জন্ত বরাদ্দ হইয়'ছে ১৫* কোটি 
/কা। রাষ্ট্াযত্ত হ্গেত্রে উন্লেখষে গ্য প্রকল্পেব মধ্যে রহিয়াছে লৌহ-ইম্পাত্, শিল্পযস্ত্রপাতি, ভারী 
বৈ্যুতিক যন্ত্রপাতি, মূল ব'স ঘনিক, খনিজ ঠতল পবিশোধন প্রতৃতি শিল্প। 

শিল্পায়নের এই ক ধক্রম প্ হইলে ১৯৬৫-৬৬ স'লে শিল্পেপাদনেব সুচক্সংখ্য। ৩২৯-এ 

পৌঁছাইবে (১৯৫১০ ১০০) বলিয়া পৰিকল্পনা কমি*ন মনে কবেন। 
৪. অগ্রগতি ৫ তৃতীয় পবিকল্পনাব প্রথম ছুই বসবে বাৎসবিক ৭ শতাংশ হারে 

শিল্পোৎপাদন বুদ্ধি পাইয়াছে (১৯৫৬ 5 ১০০)। ইহা পবিকল্পনাব লক্ষ্য ( বাৎসরিক ১১ শতাংশ 
বুদ্ধি ) পূর্ণ করিতে পাবে নাই। তিনটি সরকাবী ইস্পাত কাবখ'ন তেই ০৬৩ স'লেব মর্চ ম'সে 
প্রকৃত উৎপাদন নির্ধবিত উত্পাদন ক্ষমতা অবিত্রম কবিয়'ছে। স'ধারণভ'বে বলা যায় ষে 
পুটজিদ্রব্য ও মধ্যবর্তী দ্রব্যের ক্ষেত্রে যতটা অগ্রগতি হইছে, ভে'গাপণা উত্পাদন মোটেই 
তদ্রেপ হয় নাই । ইহ] ছাঁড়।, পন্বহণ, শক্তি ও কছল ব উৎপ দনেও ধিশেষ অগ্রগতি লক্ষিত 

হয় কয়েকটি শিল্পের ক্ষেত্রে গুয়েজনীয় কচমলের অভ'বে আশানুরূপ অগ্রগতি লা 
হয় নাই। 

উপসংহার  পবিকল্পনাব গত দশকে ভাক্তেব শিল্পবিপ্রব আবম্ভ হইয়াছে বলা যায়। 
ইহার ফলে ভারতে শিল্পায়নের গতি ত্ববান্থিত ও বিপুল বৈচিত্তা সাধিত হইতেছে। ভারতের 
অর্থনীতির নব রূপানুণ ঘটিতেছে | ইত'ব বৈষ্ষ্ট্গুলি এই ভবে ব্যখ্যা করা যায়। 

শিল্পের সম্প্রসাবণ দ্বার! অর্থনীতির শিল্পতিিকে দূ করা হইতেছে 
ছিহীয় পরিকল্পনাকাল হইতে উচ্চ হারে বিনিগ্োগ ছারা শিল্পগুলির উৎপাদনক্ষমতা যথেষ্ট 

পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইতেছে। 
মূল ও ভারী শিল্প প্রশিষ্টার রা! শিল্পায়নের বুনিয়াদ রচনা কর! হইতেছে । 
শিল্পের বৈচিত্র্যকরণ ঘটিতেছে। শিল্পায়িত দেশের প্রয়োজনীয় বহু শৃতন পৃতন অব্য 

উৎপাঙ্গনকারী শিল্প স্থাপিত হইতেছে । ইহাতে আত্মনির্ভর শিল্প গরসারের পথ উন্মুক হইতেছে । 
আঞ্চনিক শিল্পায়ন ছারা দেশের সধন্র শিল্পের সম বণ্টনের চেষ্টা চলিতেছে । নৃতন ইস্পাত 

কারখানাগুলির, ভারী যন্ত্রপাতি শিল্পের ও ভ।রা বৈদ্যুতিক ধন্্পান্তির স্থান নির্ঝচন হইতে ইহা 
কগ্পর হইয়া উঠে। 
শিল্পায়নের ক ধক্রমে রাষ্ট্রামতঙ্গেব্রের পাশাপাশি যেমন বেসরকারী ক্ষেত্রকে স্থান দান কর 

হ্ইন্জাছে, ছেখনি অংগঠিত ঘৃহদায়ুন শিল্পের পাশাপাশি কুপ্র ও কুটির শিক্ণের সন্সারণের 
ক্যবছাও হারা হইয়াছে । - 



শিল্পায়নের সামাগ্নক নেতৃত্ব ও ৬্যোসগুপজ' সাষট্ীত ব়ক্ষেত্রের উপর কত্য হছে 

ভবে বেসরকারীক্ষেত্র সম্পর্কে ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি হইতে সরকারী মনোভাব উহার 
অধিকতর অন্ধৃকুল হইয়াছে। 

১৯৫১ সাল হইতে বর্তমানে শিল্পের ষে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিতেছে তাহার মধ্যে ভোগ্যপণ্য 
শিল্লের উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় (৪৫ শতাংশ ) মধ্যবর্তা পর্যায় ও পুঁজি দ্রব্য শিল্পের উৎপাদন 
অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে (৮৫ শতাংশ )। শিল্পশ্রমিকের দক্ষত। বৃদ্ধি পাইতেছে। 

বেসরকারী শিল্পে উদ্যোগ গ্রহণের মনোভাব বাড়িতেছে এবং বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত 
চুক্তিবদ্ধ হইয় বেসরকারী ক্ষেত্রে দেশীয় ও বিদেশী পুঁজি কর্তৃক মিলিতভাবে নৃতন শিল্প 
প্রতিষ্ঠার ঝোক দেখা যাইতেছে । 

বেসরকা রীক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় পুঁজিও ক্রমবর্ধমান পরিমাণে দেশীয় বিনিয়োগকারিগণের 
নিকট পাওয়া ষ'ইতেছে। দেশীয় পুঁজির বাজার যে সম্প্রসারিত হইতেছে ইহা তাহার পরিচঞ়। 

তবে এই শিল্পসম্প্রসারণের পথে চারিটি বিঘ্ব রহিয়াছে । ১. প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্বারি 
অভাব; ২. কারিগরি জ্ঞনের অভাব; ৩. ক চামাল, শক্তি ও জালানির পধাঞ্ধ সরবরাহের 
অভাব; ৪. পরিবহণের বিভ্রাট । তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়নের সাফল্য এই সমস্যাঙুলি 
সমাধানের উপর বিশেষভ:বে নির্ভর করিবে । 



টিনের কাজ চলিতে গারে। বিদেশী মুস্্াবান্ত “রুরিয়। বিদেশ হহ্তে বন্পাঁতি, ফলকবজা! 
ধ1 অন্তান্ত ক.চ.মাল আমদানি করিতে হয় না) 
১০. ভারতের মত হ্বল্লে নত দেশে পরিবহণ বিভ্রাট শিল্পায়নের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। 

বৃহদায়তন শিল্পায়নের প্রয়োজনে দেশের একস্থান হইতে অপর স্থানে যন্ত্রপাতি, কলকবজা, শ্রমিক, 
ক'চামাল, জালানি এবং উংপক্ন দ্রব্য ইত্যাদির চলাচল বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। ফলে এই সকল 
দেশের দুর্বল পরিবহণ ব্যবস্থার উপরে বিরাট চাপ পড়ে । কুটির ও ক্ষুদ্বায়তন শিল্প গ্রসারে এই 
অন্থবিধ! এড়ান ষায়। কারণ ইহাতে অধিক পরিবহণের প্রয়োজন হয় না। 

১১. ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের ক্রঘ্বশক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় 
বাজ'নে জ্রবাস:ম গ্রীর চাহিদাও স্বল্প। এই স্বল্পচাহিদা মিটাইবার পক্ষে কুটির ও ক্ষুঙ্গা়তন 
শিল্পই উপযুক্ত । 

১২. ব্যবসাৰাণিজ্ের মন্দা দেখ! দিলে বৃহদ্রায়তন শিল্পের বিপর্ধষ ঘটে । কিন্তু কুটির গু 
ক্দায়তন শিল্পগুলর উৎপ!দনের স্থিবব্যয় কম বলিয়া মন্দার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। 
আর পরিবতিত অবস্থার সহিত সামঞ্রস্তবিধানের ক্ষমত। কুটির এবং ক্ষুত্রামতন শিল্পেরই অধিক । 

১৩. ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ব্যতীত প্রতিকূল লেনদেনের উদ্বৃত্ের সমস্া 
সমাধান করা সম্ভব নহে। কুটির ও ক্ষুত্বারতন শিগ্লের দ্বারা বপ্তানিষে গ্য বহু দ্রবা উৎপাদন করা 
যায়। ইহাতে রপ্তানি বৃদ্ধি ও লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বত্তের সমস্যার তীব্রতা অনেক হাস 
কর। যায়। ু 

১৪. উংপণ্দন বায়েব দিক হইতে হিসাব করিয়। দেখ! গিয়াছে যে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে 
আধুনিক যন্তপাতি, কারিগরিজ্ঞান ও বিছ্যুৎ ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিলে উহাতে 

বৃহদা়তন শিল্পের তুলনায় একক প্রতি উৎপাদন বাছু কম পড়ে। ্বপ্লেমত দেশের পক্ষে এই 
স্থবিধা কম নহে। 

মন্তব্য £ উপরে অ'লোচিত কারণসমূগ হইতে ভারতের অর্থনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্রামতন 
শিল্পের গুরুত্ব উপলন্কি কর। যাইবে । একটি হিসাব হইতে দেখ! যায় ভ'রতে, যেখানে 
“কারখানাজাতীয় গ্রতিষ্ঠ নে ৩০ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে সেখানে কুটির শিল্প ও অন্তান্ত 
্ুদ্রায়তন উতপ;দনে ২ (কাটি লোক নিযুক্ত আছে। একমাত্র হস্ডচালিত তাতশিল্পেই 
&* লক্ষ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে ( এই সংখ্য। সকল প্রকার বৃহদায়তন শিল্প, খনি বাগিচাশিল্পের 
স্তায় সংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত অ্দকপংখ্যার প্রায় সমান) ১৯৬২-৬৩ সঙে যেখনে কারখানা- 

জাতীয় প্রতিষ্ঠ,নের মোট উৎপন্ধের মুল্য ছিল ১৬৯* কেটি টাকা, সেখানে কুটির ও ক্ষৃত্রায়তন 
শিল্পের মৃচ্য ছিল ১২১৭ কে টি টাকা । 

এই পটভৃমিকায় ভ'রতের অর্থনীতিতে শিল্পাছনের ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের 
সাথে সাথে কুটির ও ক্ষুদ্রা়তন শিল্পের ব্যাপক সম্প্রদারণ ও পুনরুজ্জীবনের ওয়োজনীয়তা 
অন্বীকার করা যায় না। এই কারণেই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল হইতে কুটির ও ক্ুঞ্জাফুতন শিল্পের 
উপরে পরিকল্পনা কমিশন যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 

শিল্পের সমন্যা 
ঠি 67 ০07-7855 & 58158118088 20057 5558 

সারতের অর্থনীতিক জীবনে কুটির ও ক্ষুপ্বায়তন শিল্পের গুরু পূর্ণ ভূষিকা থাক। সত্বেও নানা 
গমস্তা ও অস্থবিধার জন্য এই শিল্পের যথাযোগ্য সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সঙ্থাব হইতেছে না। নিজে 
& সনস্যা, এ গসুবিধাগুলিয় আলোটস। কর! হইল। 

চে 



৬৫ 

৯ ক্বল্লোরত দেশের কৃষিতে যেমন, কুটির ও চ্ষুত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও তেখনি পুঁজির 
মলা তীত্র। যন্থপাতি ও কাচ। মাল ক্রয় এবং শ্রমিকদের মন্জুরি গ্রদান ইত্যাদির জন্ত অর্থের 
প্রয়োজন । নিদারুণ দারিদ্রের জন্ত শিল্পীর! প্রধানত মহাজন ও ব্যবসারীদের নিকট হইতে 
এমন শর্তে খণ সংগ্রহ করে যাহাতে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমবায় সমিতির নিকট হইতে 
'প্রাপ্ত অতি নগণ্য সাহায্যে সমস্যার সমাধান হয় না। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ছগুলি সাধারণত এই 
সকল শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করিতে চাহে না । সবকারী সুত্র হইতে অর্থসাহায্য ও খণগ্রাপ্তির 
যথেষ্ট স্ব্যবস্থ। নাই । স্ৃতরাং পুঁজির সমস্। যে জটিল তাহা বুঝিতে অসুবিধা! হয় ন1। 

২. উপধুক্ষ যন্ত্রপাতি ও কলকবজ্ঞার অন্ভাবে কুটিব ও ক্ষদ্রশিল্নের অগ্রগতি ব্যাহত 
হইতেছে । পুরাতন যস্থপাতি ব্যবহারে নানাবিধ অন্থবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্ত ভারতীয় 
কারিগরর! বাধ্য হইয়া পুন্রাতন যন্ত্রপাতি লইয়াই কাজ চালাইয়। যাইতেছে । উৎপাদন-পদ্ধতি 
ও কলাকৌশলও যুগে।পযোগী নহে । যে কাবিগ রবিজ্ঞান ও শিল্পদক্ষত। লইয়া ভারতীয় শিল্পীর 
কাজ করে তাহ। ছ র। এই শিল্পের উন্নরন সম্ভব নহে। 

৩. উপযুক্ত কীচামাল স্বিধ।মত দরে অংগ্রহ কর! একটি সমস্কা। উৎকুষট 
ক'চ,মাল না! পাইলে উচ্চণনের ভ্রব্য উৎপ দন কৰা যায় না। ফলে বিক্রযেব অন্থুবিধা দেখা 
দ্রেয়। প্রয়োজনীয় ক চামাল কৃষি ও বুহৎশিন্পগুপল যেগয়। এ কচ'মাল ক্রয়-বিক্রয়েরু সহিত 
ম্ধ্যন্থ হ্রভে গীর! সংগ্র্ট থকে বলিরা কুটিব শিল্পীরা অনেক অস্থ্বিধা ভেগ কবে। 

৪. কুটির ও ক্ষুদ্রশিষ্মজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের অন্মুবিধ। কারিগরদের সম্মুখে 
অপর একটি সমস্যা । মহাজন কিংবা ব্যবসাধীর নিকটেই স্মগ্র উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রযধ করিবে 
এই রকম শর্তেই কারিগবর! অনেক সময় খণ গ্রহণ কবে । আবার মধ্য্বত্বভোগীর! বিক্রয়করণের 
বিভিন্ত গ্তরে সংযুক্ত থাকি সবকিছুকে , নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে উৎপাদক উৎপন্লের স্তাষ্যমূন্য 
হইতে বঞ্চিত হয়। শিল্পজাত দ্রব্যের মান নির্ধারণ এবং তদনুযাযী নমুনা ঠিক করার ব্যাপারেও 
ভ'রতীয় কারিগরের অস্থবিধা রহিয়াছে । ফলে দেশী ও বিদেশ বাজারে যথেই সম্ভাবন। থাকা 
সন্বেও বিএয়েব পবিমাণ আশ নুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না । 

৫. বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পজ।ত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় কুটির 
ও ক্ুত্রখল্পজাত দ্রব্য পবাজিত হইতেছে । বিদেশ হইতে অ.মদ্রানিকত দ্রব্যও পরিস্থিতিকে 
অধিকতর জটিল কবিয়া তুলিতেছে। একথা মনে কৰিলে ভুল হইবে ষে কুটির ও হ্ষুদ্রশিল্পগুলি 
একাস্তভ'বেই দুর্বল ও দক্ষতাহীন বলিয়াই সকল ক্ষেত্রে পবাজয ববণ করিতেছে । 

৬. কুটির শিল্পের পণ্য ও প্রয়ে।জনীয় কাচামালের উপর পঞ্চান্েত, 
মিউনিসিপাপ্টি গুভৃতি স্থানীয কতৃপক্ষ কতৃক আরোপিত স্থানীয় কর (চুঙ্গি) ইহার 
অন্যতম সমন্তা। এই কব ক্রেতাগপের পরিধর্তে বিক্রেতা অর্থ ৎ উৎ্পাদকগণকেই বহন করিতে 
হয়। বস্তবত হদীর্ঘকংলের সরকাবী ওদ.সীম্য ও বিশেষ স্বার্থসংঙ্গি্ট শ্রেণীর সচেতন প্রতিরোধের 
ফলেই এই প্রকার অবস্থার হুঙ্টি হইয়'ছে। 

এই সকল সমস্টার সমাধ নের যথার্থ ক!ন বাবস্থা হয় নাই বলিয়া প্রভৃত সস্তাবনা থাক! 
ষন্বেও কুটির ও ক্ুজ্রা়তন শিল্পের প্রয়োজনমত সম্প্রসারণ ঘ্বটে নাই । 

গ্রহুণীয় প্রতিবিধানসমূহ 
হা 910555750 

কুটির ও ক্ষুত্নাহতন শিল্পের সমন্ার বিশ্তিন্ন গ্রতিবিধানের কথা বিদ্ধিন্ন সুত্র হইতে বঙ্গ 
হইয়াছে । নিয়ে উহাথের আলোডন। কর) হইততছ্ছে * - 



ই পা 

» পুঁজির জমন্তা অম্পর্কে সুপারিশ 8 ফোড ফাউণ্ডেশনের "পার্ভগতিক 
ারিকরন! দলের পুঁজিব সমস্তা সম্পর্কে স্থপারিশ হইল ক. কুটির ও ক্ষুত্রাযতন দিকে 
খণদানেব ব্যাপ'বে বাণিজ্যিক ও সমবাষ ব্যাঙ্কগুলি অধিকতব সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিবে | 
খ. প্রতিট বাক্যে একটি কবিষ্ বাজ্যঅর্থকরপোবেশন স্থাপন করিতে হইবে। এই বিধয়ে 
কার্ভে কমিটিবং স্থপাবিশ হইল : ক. ভাবতেব স্টেট ব্যাঙ্ক গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের 
উন্নয়নে দিকে আবও বেশি দৃষ্টি দবে। খ. কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার রাজ্য অর্থসংস্থান 
কবপোবেশনেব যধ্যমেই কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলকে খণ দিবে । গ. কুটিব ও ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্পগুলকে কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান চলতি পুঁজি যোগান দিবে । চলতি পুঁজির বিষয়ে শ্রফ 
কমিটিও বলিয়াছেন যে, কুটিব ও ক্ষুদ্রাঘতন শিল্লেব নিকট হইতে সবকার যে সকল ভ্রব্য ক্রয় 
করেন তাহার মূল্য পবিশোধেব ব্যাপাবে অধথ। সরকাবী বিলম্ব উহাদের চলতি পুঁজির সমস্যাকে 
তীত্র কবে। মূল্য পবিশোধের পদ্ধতিকে সহজতব কবা উদ্িত। নিখিল ভারত গ্রাম্যঞ্চণ সমীক্ষা 
কমিটির মতে দীর্ঘমেয়াদী খণদানেব ব্যাপ'বে বাজ্যঅর্থসংস্থান কবপোরেশন ষথেই সাহায্য কবিতে 
পাবে। কুটিব ও ক্ষুপ্রায়তন শিল্পেব পুদ্বির সমস্ত! সম'ধানেব জন্ত বিশেষ উত্তরন কবপোরেশন 
(:57090121] 1)6৮910107797)6 0০000০07297) গঠনেব সুপাবিশ কব! হইয়াছে । এই 

করপোরেশন ক'চামাল ক্ষ, উৎপাদনৰ মান নির্দ্বণ, বিক্ুয়করণ, প্রচার, কাবিগরি ও ব্যবস্থাপন 
সংক্রান্ত উপদেশ ইত্যাদি দ্বাবা সাহা'ল করিবে । 

২. উৎপাদন কৌশলের উন্নতি সম্পর্কে স্থপারিশ £ অনন্ত উৎপাদন পদ্ধতি 
ও কলাকৌশলেব সমস্যা স্মাবানেব জন্য আন্র্ভ তক প বকল্পনগদলেব স্বপ্বিশ হইল গবেষণ 
ও কাবিগণব শিক্ষাদানের ক্যবস্থ কব | এই উদ্দেশ্যে চটি শিক্টকল'-প্রতষ্ঠান স্থাপন করিতে 
হইবে । ইহাবা উন্নততৰ উৎপাদন-পঞ্ত ও কলাকৌশল সম্পকে গব্ষেণা কবিবে এবং নানাবিৎ 
বন্ত্রপাতিব ব্যবক বেব ফপাঘল লম্পর্কে ক বিগবদ্গিকে শিক্ষিত কবিবে। নৃতন নৃতন নকশা 
সম্পর্কে গবেষণ'ব জন্য “ডক্ষ'ইন”? বা নকশা সম্পনকিত জ্বভায় স্কুল স্বাপনেব সুপাবিশও 
আন্তর্জাতিক পবিকল্পন' দল করিয়াছেন । কাজ ককের কিনে কর়িগণ যাচাতে উন্গততর শিক্ষা 
লাভ করিতে প'বে তাভাব জন্য “শিক্ষ ব-সতত-উৎপাদন” কেন্দ্র স্াপন কব। দবকার | 

৩. কাচামাল সম্পর্কে সুপারিশ : ক্ষুদ্র শ্ল্ারা ঘাভাতে উপযুক কাঁচামালের 
অভাবে উৎপাদন কণ্যে অস্থবিধা নোধ শা করে ততাৰ জন্য ক চণ্যাল সব্বরাহ বাবস্থা উন্নত করা 
প্রয়োজন । মধ্যবর্তী ব্যবদ'গপের অপ্থিহ্বের কলে ক চ'যালেব মৃ্যস্তরে যে অস্থ্বিধার হি হয় 
তাহাব জন্য সমবায় সম তর মধধ্যমে কাচামাল যোগানের প্যপস্থা কর। যাইতে পারে। 

৪. বিক্রয়ব্যবস্থার উল্লতি সম্পর্কে সুপারিশ £ সমবায় বক্ররকরণ সমিতি স্থাপনের 
মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যের পি ক এবং উত্পাদকের ভ্াব্য মূল্য পাত স্থনিশ্চিন কর। যায় । দেশের 

আভ্যন্তরীণ বাঙ্গার ছাা ও মণন্র্জ'তক নাজাবে বিয়ের জগ্ত বিভিন্ন শিল্প প্রদশনীতে ভারতীয় 
উৎপর ্রব্য প্রেরণ, বাণিক্তযিক প্রতিনিধি দলের ম'ধ্যমে সংবাদাদি প্রেরণ ও সংগ্রহ, বিদেশের 

১০. হাম ৮০2 দ০৩০5100 [08600510081 [197৮2058 15520- এই দল কুটির ও খুজারতন 
শিল্পের বিতিন্নদিক আলোচন। করিয়া! ১৯৫৪ সালে এক [০7০:$ দাখিল করে। 

৭202৬711585 8 90981] 17000086098 (99০70 (/৮০-৩০৪০ 225) 00052051665, 

ইহার সভাপতি প্রথ্যাত অধ্যাপক 1). 0. 1৪:*৩-র নামানুপারে এই কমিটি 2:৪৮৮৩ 0০20015655৩ বলিল 
পরিচিত । 

ও» 1070. তি 00200151565 ০৪ মা 1 (তি 556 71555 86960) 



২২১ 

ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের অভ্যন্তরে উৎপক্ন ভ্ব্যাদি জনপ্রিয় করিয়। তুলিবার 
গন প্রদর্শনী, স্থায়ী মিউজিমম, বিক্রয়কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 

৫. অন্যান্য সহায়তা 2 বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্যেব সহিত প্রতিযোগিতায় কুটির ও 
কষুত্রায়তন শিল্প যাহাতে আত্মনির্ভবশীল হইতে পাবে সেই চেষ্টা কবাই একমাত্র পন্থা। কিন্ত 
এই আত্মনির্ভরতা অর্জন কবা সময়সাপেক্ষ । যতদিন না ইভ হইতেছে ততদিন সংবক্ষণমূলক 
ব্যবস্থাব মাধ্যমে ইহাদেব প্রতিযোগিতার শক্কিবৃদ্ধি করা যাইতে পবে। যেমন, বৃহৎ শিল্পগুলির 
উপবে উৎপাদন শুন্ক বসান এই জাতীয় শিল্পেব উৎপাদনেব পবিঘাণ ও ক্ষেত্র নির্ধারণ এবং 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বৃহদার়ওন শিল্পেব উৎপাদন বৃদ্ধি নিষিদ্বকবণ ই ঠ্যাদি ব্যবস্থ। গ্রহণ কৰা 
যাইতে পাবে। ইহা ছাভাও কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পজাত ভ্রব্যেব বিক্রত্ধে রেয়'তের ব্যবস্থা, 
প্রয়োজনমত এই শিল্পগ্ু“কে আর্থিক সাচাষ্য- ইত্যাদি ব্যবস্থ'ও অনেকখানি সাহাধ্য করিবে । 
ক্র ও কুটির শিল্প এব বৃদণ্যতন শিল্প পবম্পবেব পবপৃবক-__এই দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হইলে 
উভগ্বজাতীয় শিল্পেন কার্ধচচ" ও উৎপাদন-স্থচীব মধ্যে সমন্ব-সাধন কবা। একান্ত কর্তব্য হইয়। 
দাড়ায় । বস্তৃত উভয়েব মধ্যে “ক'ন কোন ক্ষেত্রে যেমন প্রতিযোগিতা রহিয়াছে, তেমনি 
অন্থান্তু ক্ষেত্রে সমস্য সাধন পূর্ক শিল্পায়নের অগ্রগতিতে উভদ্মেই অংশ গ্রহণ কবিতে পাবে। 

র ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারী নীতি ও গৃহীত ব্যবস্থ। 
1080 319, '00৬ছাবাবাধাছাা॥], 2011015ও & 74584059 800 

পবিকল্পনাব বচল্তাবা একব ক্যে ভবতেব অর্থনীতিক ভীবনে, ঠিশেষ কবিয়া গ্রামীণ 
অর্থনীতিক ব্যবস্থব উন্নয়নে এবং কর্মসংস্থান স্ষ্টিব উপ'্য হিসাবে কুটিব ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের 
গুরুত্ব স্বীকাব কবিরা প্রথম পঞ্চবর্ষিক পবিকল্পনাঘ ইহাব ধখোপযুক্ত স্থান নির্দেশ কবেন। এই 
শ্ল্পের উন্নঘনের জন্য গৃহীত বিভিন্ন মবকাবী ব্যবস্থার সংক্ষিধু আলোচনা নিম্নে কা হইল; 

১, |বভিন্র শিল্পেব বিশেষ বি'শিষ সমহ্ঠাব ধিচ'ব ও বিশ্লেষণেব জন্য নিম্নলিখিত ছয়টি 
শিল্পে ছয়টি সর্বভাবতীয় পর্ষৎ স্থ পন কব! হয, যথা-_খাদি ও গ্রামীণ শিল্পপর্ষৎ, তাত শিল্পপর্যৎ, 
হস্তশিল্প পর্যৎ, সিক্ধ প্ষৎ, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প পর্যৎ, নাবিকল কাতা পর্যং। বিভিন্ন বাজ্যেও 

প্রয়োজনান্থ্যায়ী অস্থুরূপ বাজ্য পর্যৎ স্থাপন কবা হয। 
২, বৃহৎ শিল্পেব প্রতিযোগিতা হইতে ক্ষুদ্র ও কুটিবশ্ল্েব সংবক্ষণেব জন্য বৃহৎশিল্পজাত 

দ্রব্যেব উপবে শুন্ধ বসান, ক্ষুদ্র ও কুটিব শিল্পজাত দ্রব্যেব বিক্রয বুদ্ধিব জন্য বেয়াত প্রথার 

প্রবর্তন, বৃহদায়তনশিল্পেব উৎপাদন নিয়শণ ইত“ ব্যবস্থা অবলম্থিত হয়। 

৩ ক্ষুদ্বায়হন শিল্পগুলিকে অর্থ সবববাহেব ভন্য বাজা অর্থসংস্থান কবপোবেশন ও জাতীয় 
ক্ষুদ্র শিল্প কবপোবেশন স্থাপিত হয। বাক্য সমবাধ ব্যাঙ্গগুলিকে এই উদ্দেশ্তে অর্থ প্রদানের 
ব্যবস্থা করিবাব জন্য রিন্ার্ড ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করা হয়। স্টেট বাস্কেব উদ্যোগে ক্ষৃজু 
শিল্পগুলিকে অর্থসাহায্য কবিবার যে কাধস্থচী রচিত হষ তদনুযায়ী প্রথম পবিকল্পনাকালে নটি 
প্ম্চলে পথদেশক কর্মসুচী চালু করা হয়। স্টেট ব্যাঙ্ক কতৃক পবিচালিত “পথদেশক"” কাধক্রম, 
অনুসারে ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ অবধি ৯ কোটি টাকাব ঞণেব ব্যবস্থা ও বিজ্ার্ত ব্যাঙ্ক কতৃক 

কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতষ্ঠানসমূহকে খণদানের ব্যাপারে বিশেষ স্থবিধাদান করা হয়। 
৪, সরকার যাহাতে ক্ষুদ্র ও কুটিব শিল্পজাত ত্রব্য অধিকতর পরিমাণে ক্র করিতে পায়ে 

তাহার সম্ভাবন! সম্পর্কে অচ্যন্ধান ও বিচার করিবার জগ্ত $কটি বিব্ধ্রবু-ক্রয় কমিটি (98০৩৪ 



িত,৯৬5 0০1070155 ) নিযুক্ত হইন্যাছিল। এই বাছিটির পারিশ অহ্যাদা স্রগদা 
সীোজনের নানাবিধ দ্রব্য সরববাহের দায়িত্ব বিভিন্ন কুটির ও ক্ষুদ্রা়তন শিল্পকে দেওয়া হয়! 

&. আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাদল্লের সুপারিশ অস্থধায়ী ৪টি প্রযুক্তিবিদ্তার আঞ্চলিক 
গ্রতিষ্ঠান।১ | 

প্রথম পরিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষুদ্বায়তন শিল্পকে নানাবিধ সাহাষ্া দেওয়া হয়। ঘর্থা-. 
খাণদান, শিক্ষ বাবস্থ।, ক রিগরি পর মশদ,ন, স্থবিখাজনক শর্তে উদ্নতধরণের কনকবজা ও 
ষস্পাতি সববরাহ এবং বিক্রকেন্ত্র স্থাপন ইত্যাদি। এই সকল সাহাযোব জন্ত প্রথম 
পরিকল্পনায় মোট ৪৩ কে টি টাক। ব্যয় কব। হ্য। 

৬. কুটির ও ক্ষুদ্র য়তন শিল্প সম্পর্কে দ্বিতীয় প্বিকল্পনাকলে অনন্ত সরকারী নীতি 
মূলত প্রথম পবিকল্পন কলেব অহ্থশ্থত নাতি ও কাধস্থচীরই খ্যাপকতর ব্ধবপ। তবে দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাক'লের সরক,রী নীতি ও ক্নচী কর্ভে কমটির স্থপারিশের উপরে ভিত্তি করিয়াই 
রূচিত হইব ছে। 

১৯৫৫ সলের অক্টোবর মৃসে গ্রমীণ ও ক্ষুদ্র'য়তন শিল্পসম্পর্কে স্থপারিশ করিবার সময 
কার্তে কমিটি তিপটি গুরুবপূর্ণ ল্য রাখিসাছিপেন $ ক' গ্রামীণ শিল্পগুপ্তে প্রধুক্তিবিদ্ত।গত 
পরিত্জনের ফলে যেন অতিবিক্ত কর্মহীনতাব স্ত্ি না হয়। খ. গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্লের 
মাধ্যমে অধিকতর কর্মস স্থ নেব ব্যবস্থা ষেন কবা যায়। গ. বিকেন্দ্রত সমাজব্য-স্থায় 
ক্রঙগতিতে অর্থনীতিক উন্ননেব ভিত্তি স্থাপন । 

৭. পিরমিডেব প্রশস্ত ভিন্তবৰ মত সরা দেশব্যাপী শিল্পাঘনের ভিত্তি স্থাপনের জন্ত 
দ্বিতীয় পবিকল্পন কলে গ্র মণ শিল্পের সম্্রস পের উদ্দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প গঠন গঠনের 

কেক প্রক বেব এস্ক্েব উত্পাদন হপ্চচ লিত তত শিল্পের জন্য শার্দই করিয। দেও, কুষের জন্তু 
প্রন্নোজনীয় কথক প্রক বেব বন্তণ তির উৎ্প দশ ত ব ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপরে ছাড়িয়া দেওয়া 
ইত্যাদি সবক বা ব্যপস্থ' গৃগত হয়| ৃ 

যে সকল বৃহদ'্মতন শিল্পের উৎ্পতদনশক্কি পরিপূর্ণভ বে কজ্ে লাগান হয় শ'ই, সেই সকল 
শিল্পের আর কেন সম্প্রস বণ করিতে দেপদ| হইবে না- এই শীতি গৃহীত হইমাছে। গ্রমীৎ 
ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রন বের জন্গ থম পবিকল্পন কাণে শিল্পসদ্ব « সতির উপরে গুরুত 
আবোপ করা হইর'ছিন। প্রথম পরিকলরনাব দে শিল্প নদব য় সমঠির সংখ্যা ছিল (১৯৫৬ 
সলে ) ১৫,৩০০ ; ১৯০১ সনের জু" মসে উঠ! ৩৩*০০-এর অবক হয়। 

হস্তশিল্লের উন্নদরমূলক ক যছুচা ধৃহন্তর কব। হছ। চারিটি আঞ্চলিক 'নকপা/কেন্ত্ 
স্থাপিত হয়। 

১৯৬*-৬১ স'লের মধ্যে আবও ৬*টি শিল্প উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষু্বারতন শিল্পের 
কার্ধহচীর ব্ূপায়ণের ফলে প্র ৩ লক্ষ লেকের পূর্ণ কর্ষসংস্বান সম্ভব হইয়াছে । 

দ্বিতীফু পবিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্লেব উন্নগনের জন্ত সরক।রী ব্যদ্ের পরিমাণ ১৭৫ 
ফোটি টাকা। 

৮, খণ ও পুঁজি সরবরাহের ব্যাপ'রে ১৯৬* সালের ১লা জুলাই হইতে “গ্যারি 
কাধক্রম” (01020656 3০156119) প্রবতিত হয় । রিজার্ত ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শ ক্রমে ারও 

১ ইহার! 958$021 809511-17525567155 857৮155  11055165555 নাষেগ পরিচিত । এই চাগি 
কাধিকাঙ।, বোব্বাইি, হাররাইি ও করিধাবা্চে অবগত । 
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সাদার অ-ধধ রম প্রচসন গলিযাংহয 15 বায়ার ' কয সষয়াহকায়া প্রাত্ঠান 
কহ শিযসনূহকে যে খণ প্রদান করিবে তাহার গ্যারটি দিবেন ভারত লরকার়। খণগ্রা সুর 
শিল্পে লোকসান হইলে লোৰসানের অংশ খণদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত ভারত সরকারও 
খ্ঈহন করিবেন। এই উদ্দেঙ্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের “শিল্প অর্থ সংস্থান বিভাগেগ (100860751 
17770 1)09771900 "গ্যারা্টি সংস্থা” স্থাপিত হয়। এই কাধক্রমের ফলে 2ূুঁকির 

পরিমাণ হ্থাস পাইবে । সুতরাং ৰাণিজিক ব্যাক্ ও অন্তান্ত খণদানকারী প্রতিষ্ঠান খণদানের 
ব্যাপারে পূর্বের মত দ্বিধ' গ্রস্ত হইবে না| ১৯৬* স'পের জুলাই মাসে প্রবিত প্ৰণ গ্যারার্টি 
কার্যক্রম” অনথস রে কেন্দ্ীম সরক'র অন্ান্ত খণদানকারী ব্যাঙ্ক এবং অর্থ-প্রতিষ্ট'নের সহিত 
একযে'গে হস্তচ।পিত ত্াতশিল্লেব প্রযোজন মিট।ইবাব জন্য ক্ষুদ্র শিল্পকে প্রদত্ত খণেব ঝুঁকিবহনের 
দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই বাবদে ১৯৬৪ সালের মর মাস অবধি ৩২ কোটি টাকার গ্যারার্টি 
প্রদর্ত হয়। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্থান 
৮৮505 5551050 18772502158 

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষত্রশিল্পের কার্ধস্ছচী রূপায়পের ব্যাপারে নিম্নলিখিত 
লক্ষাগুলি রাখা হইযাছে £ 

ক. কাবিগরদের উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা বুদ্ধি, কাবিগণ্ব পবামর্শ, উন্নত ধবনের 
' যন্ত্রপাতি ও খণদ নেব ব্যবস্থা করিঘা উতৎপাদন-ব্যম় হ্রাস কব। ; খ. অর্থসাহাঘ্য, বিক্ররধ রেয়াত 
এবং সংবক্ষিত ব জ'বেব উপর নির্ভরতা উত্তবে'ত্তৰ কমাইয়া আনা; গ. গ্রমাঞ্চলে ও ছোট 
শহবে শিল্পবক'শের সহান্নতা কবা; ঘ. বৃহদায়তন শিল্লেৰ সহায়ক হিস'বে ক্ষুদাযতন শিল্পের 
বিকাশ সধন কবা, ঙ. কাবিগব বং ক রুণ্লি'দেব সমব'য়েব মাধামে সংগঠিত করা। 
এই নকল পন্য পৃবণ কবিবাব জন্য নিক্মপাখত ক ধস্থচী ও ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে £ 

১, গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য প্রযোজনীঘ কারগর ও ব্যবস্থাপনার জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী 
সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদানেব ব্যবস্থা কবা হইবে । 

২, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সবঞ্জাম ব্যবহাবের উপরে অধিক জোর দেওয়! 
হইতেছে । এই উদ্দেশ্তে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের জন্য, নূতন নকশা ও উৎপাদন পদ্ধতি 
গ্রব্নের জন্য গব্ষেণা চালন। কবা হইবে, দ্বিতী পবিকল্পনাক'লে যন্ত্রপাতি যোগ নেরে 
জন্য যে কিওব নদ-ক্রয়েব (1717-)8700850) ব্বস্থ। কবা হইয়াছিল, তৃতীয় পরিকল্পনায় 

সেই ব্যবস্থা আরও সম্প্রদাবিত হইবে। 
৩. সুবিধান্রনক শর্তে অহেতুক বিলম্ব ন! কিয়া দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী এবং চলতি পুঁজি 

সরবরাহের জন্য “শিল্পে রাস্্ীয় সাহাধ্য আইনেব” মাধ্যমে অর্থেব বাবস্থা কবা হইয়াছে। খণ 
সরবরাহের ব্যাপারে ব।স্ক ও অন্যান্ত প্রতিষ্ঠ নেব নিকট হইতে বাস্থ। করিতে হইবে ইহাও 
লক্ষ্য হস'বে স্বীকার কর! হয়। দ্বিতীয্গ পরিকল্পনাকানে এই উদ্দেশ্টঠে প্রবতিত ব্াবস্থগুলি তৃতীয় 
পরিকর্পনাকালে চলিতে থাকিবে । রিঙ্গার্ত ব্যন্ক খাদিও গ্রামীণশিল্প কমিশন, জাতীয় ুঙ 
শিল্প করপেতেশন ইত্যাদির স্থান স্থপ্রতিষ্িত সংস্থা বান্ক অথবা অন্তান্ত প্রতি্ঠ।ন কতৃক প্রদত্ত 
খণের গ্যার টি দিবে। 

৪. অর্থ লাহাধ্য ও বি র্বেয়াত ইত্য।দি ক্রমশই কমাইয়া আনিতে হইবে। কারিগরি 
ও দ্বামবাহনের উন্নতির ফলে খাবির বৃ হ্রাস পাইবে জআশু। কর! গিয়াছে । তাই অর্থ সাহাহ্ের 



২২৪ 

গ্রস্থোজন কমিয়া আসিবে । অন্যদিকে বিক্রয় রেয়াতের ব্যবস্থী একেবারেই রদ বরিধার হেব 
ব্যবস্থাপনা অনুদানের বিষয় (১1512889200 79768) বিভিন্ন সময়ে বিচার করিতে, হইবে ; 

৫. ইহাও স্থির কবা হইয়াছে যে কোন শিল্পের ক্ষেত্রে সম্মিলিত উত্পাদন কার্যসচ নির্ধারৎ 
ও প্রয়োগের পূর্বে উপযুক্ত অহ্থন্ধান ও সমস্তার প্রক্কৃতি বিশ্লেষণ করিতে হইবে । " 

৬. দ্বিতীষ প্রিকল্পনাকাল অবধি দেখা গিয়াছে যে গ্রামাঞ্চলেই বিভিন্ন গ্রামীণশিয্ক 
যেমন খাদি, রেশম, নারিকেল কাত ইত্যার্দি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্ত ক্ষুত্র শিল্পগুলি বড় 
বড় শহরের অভ্যস্তবে অথবা নিকটেই গড়িষা উঠিযাছে। সমগ্র দেশের বিস্তৃত অঞ্চলের জন- 
সাধারণের মধ্যে আয় ও কর্মসংস্থানের স্থুমোগ-ম্থবিধা ছড়াইয! দিবার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় 
গ্রামাঞ্চলে অথব! ছোট শহরে ক্ষুদরশিল্প সম্প্রসারণের উপর জোর দেওযা হইবে । 

৭. যে সমন্ত শিল্পে ( যেমন খাদি ও নারিকেল কাতা ) সমবাধ প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যাপারে 
অনেকদূর অগ্রগতি হইয়াছে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এ প্রতিষ্ঠানগুলিকেই সংগঠন ও অর্থের দিব 
হইতে স্ুদুঢ় করিবার নীতি অনুসরণ করা হইবে এবং অধিকতর সংখ্যায় শ্রমিকদিগবে 
সমবায়ের অন্ততৃক্ত কব'র চেষ্টা কর! হইবে । আব যে সকল শিল্পে সমবাধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়। উঠে 
নাই, সেইগুদলতে উহা গড়িয়। তুলিবার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে । 

৮. তৃতীর় পবিকল্পনাকালে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্লের কার্ধহচব জন্য সবকারী উদ্যোগে ২৬৪ 
কোটি টাক। বায় করা হইবে ধরা হইযছে। ইহ। ছাডাও বেসরকারী উদ্যোগে প্রাথ ২৭৫ কোর্টি 
টাক! বিনিয়োগ কর! হইবে অনুমান কবা হইঘাহে। 

৯. তৃতীয় পরিকরনাঘ বিভিন্ন আয়ত্নবিনিষ্ট ৩০০টি নৃতন শিল্প-উপনিবেশ ([008৮79] 
[7569059) প্রতিষ্ঠার প্র্ত ব কবা হইনাছে। এই “সকল উপনিবেশ যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র ও 
মধ্যমায়তন শহবের নিকটেই প্রতিষ্ঠ কর। হইবে । এই *উণনিবেশশ্ডুলি এমন অঞ্চলে স্থাপন 
করার চেষ্টা কর। হইবে যেথানে বখেষ্ট সংখাক ক'বিগরেব সমাবেশ আছে, এবং যেন এ 
কারিগরের; উপ্পনিবেশের উন্নত যন্্প'তি ও আধুনিক উতৎ্পণ্দন ব্যবস্থার স্যোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহ 
করিতে পারে । ৃ 

১০. সবক'রী ৪ বেসবক'বা উভব ক্ষেত্ৰ পিনিদে গে ভিন্ততে হিসাব কব হইয়াছে 
যে তৃতীয় পবিকল্পনাক'লে গ্রামীণ এ ক্ষদ্রশিল্পের কাযস্থচা রূপাছিত হইলে প্রায় ৮* লক্ষ লোকের 
রাগ পূর্ণ তর কর্মস-স্থান কব] বাবে । "সব ৯ লক্ষ লোকের পূর্ণ কর্মসংস্থান করা 

| 

সরকারী নীতির মূল্যায়ন 
(পে071০72, ৯6৮/1981, 06 নি 57৮1 ৮011০ 

কুটির ও ক্ষুদ্রাদতন শিল্পের উন্নঘনের নাতি নির্ধাবণেব ব্যাপাবে এই শিল্পের নি্্খ ঘোগ্য- 
তার কথ।ই চিন্ত। কর! উচত। দক্ষহাসম্পন বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রের সম্প্রসারণকে ব্যাহত 
করিয়া ইহার উন্নয়ন কতট। যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পাবে। ক্ষুদ্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা 
কেহই অস্বীকার করিবেন না, কিন্তু ইহার ধাবোগ্য ভূমিকা হইবে গ্রামাঞ্চলের কৃষিনির্ভর জন- 
সাধারণের পার্বীবিক। সব্টি করা এবং বৃহদারতন উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত সামব্ধশ্য সাধন করা । 
এই দিক হইতে বিচার করিলে বিগত কয়েক বৎসরের অনুস্থত বৃহ্দায়তন শিল্পের উপর করার 
আরোপের নীতি কতট| ফলপ্রন্থ হইবে সে বিষয়ে স্থনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। সরকারী 
কর্তব্য হওয়! উচিত বৃহদায়তন শিল্পের,অঙ্গ এবং সহায়ক হিসাবে ক্ষুত্রশিল্পেয় সম্প্রসারণ করা। 
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উর্লতি সাধন করিনা! আধুানক কালের চাহি! মিটাইবঝার মত শক্তি অর্জনে সহায়তা 
ক সাময়িক ও ক্ষণন্থায়ী ছিটেফোটা 
সাহায্যের দ্বারা ইহাদের মূল সমস্তার সমাধান করা যাইবে না । 
" তবে আশার কথা এই যে ইদানীংকালে পরম্পরের পরিপূরক হিসাবে যাহাতে গড়িয়া উঠিতে 
পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের প্রতি প্রযোজ্য নীতি নির্ধারিত হইতেছে । 
ভারতের প্রায় ৩০০০ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কারখানার প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতির অংশ ঠতদারির ব্যাপারে ক্ষুদ্র শিল্পগুপ্িকে কতট। কাজে লাগাইতে পারে এই বিষয়ে 
ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী-দপ্তর অনুসন্ধান করিয়াছেন। জাপানে অগ্ুহ্তত নীতি এইখানে 
সাফল্যের সহিত প্রবঠিত হইতে পারে । জাপানের ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বৃহৎ শিল্প প্রত্ষ্ঠঃনের সহায়ক 
প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গড়িয়া উঠিয়্াছে । যন্ত্রপাতির ষে অংশগুলি য়ারি করিতে উচ্চ স্তারের 
নৈপুণ্য দরকার, সেইগুলিই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি ঠতয়ারি করে। অন্তান্ত অংশগুলি ক্ষুত্র 
্রতিষ্টানের দ্বারাই তৈয়ারি কবান হয়। ইহাতে বৃহৎ শিল্পগুলির বিপুল পরিমাণ পুঁজি এই সকল 
জ্রব্য উৎপাদনের কাজে বিনিম্বোগ করিতে হয় না বলিয়। উহা! অন্ত অধিকতর লাতজনক ও 
গ্রযোজনীয় কাঙ্জে বিনিয়োগ করা যায়। অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি উহাদের উৎপক্ন দ্রব্য বিক্রয়ের 
জন্ত অনায়াসেই বাজার খুঁজি পায়। 

জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন ও অন্ঠান্ত সবকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কয়েকটি বুহৎ 
প্রতিষ্ঠাস এই কাধস্চটীকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং কয়েকটি ক্ষুদ্রশিল্পের সহিত 
ষস্পাতির অংশাদি নির্যাণের ব্যাপারে ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। 

সরকারী নীতি ক্ষুদ্র শিল্লগঠনে উৎসাহদানেই সমাবদ্ধ থাকা উচিত নহে। যে সকল শিল্পে 
ক্ষুদ্র প্রতিঠানগুল ন্থদক্ষ উৎপাদনে বাধ। দিতেছে, সরকারী নীতি এমন হওয়া উচিত যাহাতে 
এ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে জোট বন্দ। হইতে ডব্দ্ধ করা যায়। প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত আইন 
প্রন করিয্বাও এই ব্যাপারে অগ্রসর হইতে হইবে। 

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে, গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের কার্ধহুচী 
কয়েকটি নিষ্দিষ্ উদ্দেশ্টয সাধনের প্রয়োজ্তনে রচিত হয় । উদ্দেশ্যগুলে হইল ₹ ক. অপেক্ষাকৃত 
কমপু'জি ব্যয় করিয়া! বেশি কর্মসংস্থান করা ; খ. ভোগ্য ভ্রব্যের বর্ধিত চাহিদার বৃহত্তর অংশ 
মিটাইবার ব্যবস্থা করা ; গ. পুঁজি ও শিল্পনৈপুণ্যের যথোপযুক্ত ব্যবহার ; এবং ঘ. একদিকে 
গ্রামীণ অর্থনীতি ও অপরদিকে বুহদায়তন শিল্পের সহিত সমন্ব্-সাধনের জন্য গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়ুতন 
শিল্পের উন্নয়ন ও জাতীয় আমের অধিকতর স্থৃযম বণ্টন। এই উন্নয়নমূলক কাধসথচীর রূপায়ণের 
জন্ত হবিতীয় পরিকল্পনায় ২০* কে।টি টাক। বরাদ্দ হইয়াছিল । তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও ঝুটির 
শিল্পের উপর আরও বেশি নির্ভর করা হইয়াছে এবং ইহার জন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ২৬৫ কোটি ও 
বেসরকারী ক্ষেত্রে ৩২৫ কে।টি টাকা বরাচ্গ হইয়াছে । 

ম্বিতীয় পরিকল্পনায় বুহদায়তন ভোগ্য পণ্যশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণের পরিবর্তে 
উহাদের যন্ত্রপাতির সর্ধাধিক ক্ষমতা পধস্ত উৎপাদন বুদ্ধি এবং উহার সহিত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের 
উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণের নীতি গৃহীত হয়। অর্থাৎ এক কথায় ভোগ্যপণ্যের ক্রমবর্ধমান 
চা্চিদা পূরণের অন্ত প্রধানত ্ ষুপ্্ ও কুটিরশিল্লের বধিত উৎপাদনের উপরই নির্ভর কর! হয়। 
এই নীতি তৃতীয় পরিকল্পনাতেও অব্যাহত রহিয়াছে। 

প্ষোগ্যপণ্য বৃদ্ধির জন্ত বৃহ্দায়তন “ভাগ্যপণ্যশিল্পের পরিবতে” সুজ ও. 
কবিরের উপর দির্ভ তার চিনে মু: ছিতীয় পরিকল্পনাকালে কত শিল্ষাঘনেই 
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সন্ত মূল ও ভারী শিল্পের উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদত্ত হয় এবং এজন্য ১০৯৪ কোটি টাকার বিজি 
ধরাদ্ছ হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও এই নীতি অক্ষুণ্ন রাখা হইয়াছে এবং শিল্পায়নের জন্ত মো 
২,৯৯৩ কোটি টাকার বিনিয়োগ বরাদ্দ হইয়াছে । এইক্সপ বিপুল ব্যয়ের দ্বারা পরিকল্পনাকাৰে, 
দেশে আর্থিক আয় দ্রুত এবং অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যেহেতু ইহা বিনিয়োগ ব্যয় সেখজস্ত 
এরূপ ব্যয়ে দেশবাসীর হস্তে ক্রয়ক্ষমত। যত দ্রুত বুধ পায়, কর্মসংস্থান তত ভ্রুত বাড়ে ন|। 
তাহা ছাড়া ইহা পুজিদ্রব্যশিল্পের জন্য ব্যঘ বলিঘা ভোগ্য পণ্যের উৎপাদনও ইহাতে বাড়ে না। 
সুতরাং একপ ব্যযষে দেশে মুদ্রাম্কীতির চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অথচ পরিকল্পনার লক্ষ্য 
হইতেছে দেশে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের 
উন্নদন; তাহার! যাহাতে আরও দ্রব্যসামগ্রী ভোগে সমর্থ হয় তাহ'র ব্যবস্থা করা । জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির জন্ত পবিকল্পনাকালে ভোগ্যপণ্যের চাহিদাও ত্রুত বুদ্ধি পাইতে বাধ্য । 
স্ৃতরাং কিভ'বে পরিকল্পনাকালে কমসংস্থান এবং ভোগ্যপণ্যের যোগান বাড়ান যায় তাহার 
ঈমস্থা হইয়। দরাডায়। এই সমস্তা সহজে দূব কবা যাইত ঘদি বৃহদায়তন ভেংগ্য পণ্য- 
শিল্পের সন্প্রসারণেব ব্যবস্থা হইত । ভারতে এপর্যন্ত বৃহদায়তন ভোগ্যপণ্য উত্পাদন শিল্পই 
উন্নতিল'ভ কর্রিঘাছে। স্থৃতরাং ইহাদেব সম্প্রসারণ কিছু কঠিন হইত না। কিন্ত এ পথ গ্রহণে 
নিয়েক্ কতকগুলি 'অন্ুবিধা ছিল : 
” ক. একই সঙ্গে পুছি দ্রব্যশিল্প ও ভেগা পণ্যশিল্প সম্প্রসাবণেব প্রয়োজনীয় পির 
অভাব রহিয়'ছে । স্রতবাং প্রথমোক্ত বিল্পেব সম্প্রস বণকেই বাছিয়। লতয়া হইয়াছে । ইহ'তে 
ভবিধাতে ভোগ্যপণ্যশ্ল্লের সম্প্রসারণে “দশ অ খ্ুশিউব হইবে । খু বুহদাফতন ভে'গ্যপণ্য 
শ্ল্লেব সম্পসারণ করিতে হইলে বিদেক হততে ঘখেছ ন্্রপাত অপ্মাললনি করিতে হইত | সেজন্ত 
যে পরিমাণ বিদ্েশীমূত। লগিত ভাগ ভাবের শার্া। গত বনান বৃহদাযতন ভোগ্যপণ্য 
শিল্পগুলির ঘ'লক'* একছেটিঘ। কারব বদের হশ্গত  স্রতবাং ইহাদের সম্প্রসাবণফলে 
মুষ্টিমেয় একচেটির তিল্পপরহিদের হাতে আগ্স ৪ অধিক ক্ষদনা আরও কেন্দ্রীভূত হইত। 
ইহা ভাবতে সম ভহাস্থিক সদাজগঠনের পক্ষের বিরোধী । এসকল করণে বৃহদায়তন 
ভোগ্যপণ্য শিল্লেন সমন্প্রস্ব্ণেব বাবস্থ খিতীদ পরিকল্পনায় গুহাত হয় নাই । 
. ভেগ্যপণোব উৎপদ্দন পৃঙ্থিব অপর পথ হইতেছে ক্ষ ও ঝুটিরশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার 
সম্প্রসা'বণ ও টন্ছন । ভখ* সরক রু শিকলে কারণে এই পথই গ্রহণ করিঙাছেন £ 

ক. উহাদের উৎ্প দন পতিত অধিক পুঁজি 2 কারিগরিজ্ঞানের প্রয়োজন নাই 
ছেশের ব5দান স দর্ঘোব দ্বারাই উৎপাদন রুক্ষি সম্ভব খ. বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নাহ 
বলিছা কোন হস্ুপতি অভ্দািন কদিতে এবং সেন্স বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হইবে 
না। গ.. ইহাদের শ্দেতে অল্পে মধোই উত্পাদন আবস্ত ও বৃদ্ধি করা ফাস (3101 
[70100718601 হঠাত দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বার! মুদ্রান্ীতির চাপ ইহার 

অল্পকালের নধ্যেই প্রতিরোধে সদর্থ ) ঘ. উঠ দেব ক্ষেত্রে পুঁজির তুলনায় অধিকত্রম লগে 
181)0111-1150079150 ) বলা ইহাদের সঙ্গ্রসতণে অন্দক পরিমাণে কমসংস্থান সঞ্ভব 

উ. দেশের স্তর এবং বিশেষ £ গ্রামাঞ্চলে ইহারা ব্যাপকভাবে বিঙ্গিপ্ধ থাকায় ইহাঙে, 
উৎপাদন, আয় 9 কর্সংস্থা'ন বৃদ্ধির ছারা বর্ধিত জাতীয় আয়ের ব্যাপকতর শ্েতে সমবণ্ট, 
'ঘটিবে। চ. এই সকপ শিল্পগুলির উন্ননে দেশে অধিকতর বিকেন্দিত। আঞ্চিব 
"শিল্পায়ন ঘরটিবে । ছ. পরিকল্পিতু অর্থনীতিক উন্নয়নের ফলে গ্রামাঞ্চলে পথঘাট, পরিবহণ 
বিছ্যুধসরবন্ধাহ, কৃবিগ্রযুক্কিবিদ্ত! প্রভৃতির উন্নতি ঘটিলে, পূ্ে যে সকল স্থানীয় জব্য ও ধচাদা 



১৩৪, 

জচিত হইত সেগুলি ব্যবহারের সুযোগ ও সন্ভাবন! বাঁড়িবে প্রবং তাহার ফলে এই সকল 
স্থানীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এ সম্পদগুলি ব্যবহারে সমর্থ হইবে। ইহাতে স্থানীয় সম্পদের 

বারা স্থানীয় শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের সাহায্যে স্থানীয় চাহিদা সম্তোষজনকরূপে পূরণ সম্ভব 
হইবে। জ. এই সকল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি একদিকে কৃষি ও অপরদিকে বৃহদায়তন 
শিল্পের মাঝামাঝি অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে ইহার! যোগসাধনের সেতু । কৃষি এবং গ্রামীণ 
অর্থনীতির উন্নয়নের ফলে নানাপ্রকার কৃষিজ ক'চামালের উৎপাদন বাড়িবে। এগুলি 
স্থানীয়ভাবেই ব্যবহার করিবার জন্ত নানাপ্রকার কৃষি-নির্ভর শিল্পের (2০-70030795 ) 
প্রয়োজন হইবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সে প্রয়োজন পূরণ করিতে পারে। অপরদিকে 
বৃহদায়তন শিল্লেরও অনেক প্রয়োজনীয় কাচামালের প্রক্রিরাজাত করণের ( [90996531785 ) 

জন্য এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও সাজসরঞাম নির্মাণের জন্য নৃতন শিল্পের প্রয়োজন হইবে। 
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সে প্রয়োজনও অংশত পূরণে সমর্থ। জাপান তাহার দৃষ্টান্ত । 

এই সকল বিষয় বিবেচন: করিলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর নির্ভরতার সরকারী নীতি 
নিঃসন্দেহে সমর্থনীয়। 

ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সামর্থ 8 দ্বিতীয় পরি- 
কল্পনাক'ল হইতে দেশে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গুধানত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর 
নির্ভর করা হইতেছে বলিয়া, কেহ কেহ ইহাদের দ্ব'রা! কতট। পরিমাণে উৎপাদন বুদ্ধি করা সম্ভব 
সে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। 

প্রথম ও ছিতাঁয পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রস'রণের ক্ুন্য বহুবিধ ব্যবস্থা 

গৃহীত হইয়াছে । গত ছুই পরিকল্পনার দবসরে এজন্য মে'ট ২১৮ কোটি ট।কা ব্যয় হইয়াছে ; 
ক্ষুদ্র শিল্পগুলির, হস্তচালিত তাতশিল্পের, খাদি ও গ্রাম্য শিল্পের, ক.রুশিল্পের, নারিকেল কাতা ও 
রেশম শিল্পের কাধক্রম প্রথমনের, সামঞ্জ ও বিধানের, পণীত কাযক্রম রূপায়ণের ও এসকল কার্যে 
নেতৃহদানের জন্য কেন্দ্রীঘ পধ্ (09770৭] 1308:9 ) স্থ'পিত হইয়াছে ; সম্প্রসারণ সেবাকর্ষ 
প্রচলিত হইয়াছে , প্রত্যেক রাল্যে ক্ষুদ্রশিল্প সেবা! সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে; ৫৩টি সম্প্রসারণ 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইছে, বিদ্যুৎ ব্যবহারক।বী ১০০০টি ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা লইয়া ৬০টি শিল্প 
উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে , কারিগর সাহাধা, ক।চামাল সরবরাহ ও যন্ত্রপাতি বিক্রয় প্রতৃত্বি 
নানাবিধ সুবিধা প্রদত্ত হইতেছে। 

উপরোক্ত নানাবিধ সহায়তার ফলে দেখা যায়, দ্বিতীষ পরিকল্পনার পাচ বৎসরে, ক্ষ 
যন্ত্রপাতি, সেলাইকল তৈয়ার, বৈ্যাতিক মোটর তৈয়ার, বৈহ্যতিক পাখা, স'ইকেল প্রভৃতি 
নির্মাণকারী নৃতন ক্ষুদ্র শিল্পে ২৫ হইতে ৫* শতাংশ পরন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়্াছে। পুব্রাত্” 
ক্ষুদ্র ও কুটিব শিল্পগুলিব মধো, ১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে হস্তচালিত তা 

শিল্পের উৎপাদন ৭৪২ কোটি গঞ্জ হইতে বাড়িয়া ১৯০ কোটি গজে, খাদির উত্পা্ন 
৭৩ লক্ষ গজ হইতে বাড়িয়া ৭৪ কোটি গজে এবং কচারেশমের উৎপাদন ২৫ লক্ষ পাউৎ 
হইতে বাড়িয়া ৩৬ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে । এই সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন যৃখো 
বুদ্ধি পাইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পানায় নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি অনেক শিল্প পূরণ করিতে পাবে নাই 
তাহার ফলে দেশে ভোগ্যপণ্যের স্থল্লতা মূল্য বৃদ্ধি ঘট।ইম়াছে। কিন্তু ইহার কারণ হিসাবে ক্ষ 
ও কুটির শিল্পের অক্ষমতাকে দায়ী করিলে ভুল হইবে । কারণ দেখা যায়, উপযুক্ত পরিমাং 
কাঁচামালের যোগান, খণের অভাব, ক্রটিপূর্ণ বিক্রয় ব্যবস্থা এবং পুক্লাতন উৎপাদন পদ্ধতি-”এ 
বাধাগুলি স্থুজ ও কুটির শিল্পের উৎপাদন উপযুক্ররূপে বাড়িতে দেয় নাই। আঅভএব ইহাগে 



১৬১২ 

অশসারণৈ ছু ও কুটির শিল্পের প্রকত উৎপাদন নিঃসদ্দেহে আরও বৃদ্ধি পাইধেণ" ভরে 
গাদয়িকভাবে ইহাদের পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ, দক্ষত। বৃদ্ধি এবং উৎপাদন স্তরের উন্নতির জন্তু 
আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইতে পারে। ইহাকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অপরিহাধ অন্থ্বিধা 
হলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । 

ভুত শিল্প উপনিবেশ 
05 78181, হও 

১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে ক্ষুদ্র শিল্প পর্যৎ (9208]1-508]9 [07005069 [30210 ) 
চারতে শিল্প উপনিবেশ স্থাপনের কাধক্রম মঞ্জুর করে । এ কাধক্রমের দ্বারা ১৫ কেটি টাকা 
বায়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ পরম্ত ১১০টি শিল্প উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব কর! হয়। 
১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১৫টি শিল্প উপনিবেশ স্থাপনের কার্ধ সম্পাদিত হয় । তম্মধ্যে 
৮৪টি সক্রিয় হইয়াছে । বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ট'নের সংখ্যা ছিল অন্যুন ১০**। 
শিল্প উপনিতেশ স্থাপনের জন্তা রাজ্যসবকার ও জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশনকে অর্থ সাহাষ্য 
প্রদত্ত হহয়াছে। 

এই সকল শিল্প উপনিবেশগুলি ছুই প্রক'বের £ বৃহৎ শহরের গ্রান্তে স্থাপিত বৃহৎ শিল্প- 
উপনিবেশ এবং সমষ্টি উন্ু়ন প্রকল্পেব এল'কায় স্থাপিত ক্ষুদ্রাকাব শিল্প উপনিবেশ । 

গুকুত্বঃ ভারতে ক্ষুত্র ও কুটিব শিল্পেব বিস্তাব পবিকল্পীত অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য। 
কিন্তু শিল্প প্রতষ্ঠ ন স্থাপন কবিতে হইলে পুঁজি, কচামাল ও শ্রমক ছাড়া আরো অনেক 
বিষয়ের গ্রযোজন। ক'বখানাগৃভ, পরধাপ্ত বিছ্যু২ং সববরাহ, পরাগ ভলের যোগান, গ্যাস, 
বাশ্পশক্তি, রেলওয়ে স ইডিং ইত্য দি অন্যন্য অনেক স্থবিধা চাই । দেশে সবত্র ক্ছিতের 
সরখর'হ নই। অন্যান্য হ্ষচগুলিও ক্ষুদ্রশিল্পের উদ্যোক্তাগণের সাধ্যাতিবিজ্ত। এজন 
স্শ্র্িচিত স্থনে বাজাব অথবা কচ ম'ল উৎপ'দনকারী অঞ্চলের নিকটে সরকারী বায়ে 
উপবোক্ত গুযোজনীয় ব্ষিংগুলি সবববাহেব বন্দোবস্ত করা যায। এই স্বনগুলিই শ্ষ্প- 
উপনিবেশ ন'মে পরিচিত । এই সকল উপনিতেশে করখানাগৃহ, জল, বিদ্যুৎ ৪ ব্পশক্ির 
পর রাহ, রেলওয়ে স ইডিং গুভতিব বন্দে বন্ড করিঘ] উহাতে এক'ধিক ক্ষুদ্র স্থাপনের 
হযোগদান কর হয়। শিল্পের উপ্যে,গী সবিধা ছাডাও এই উপনিবেশগুক্তে শ্রমিকগণের 
নবাদর্শ ব সগৃত, তাহাদের সম্তান-সম্থতির জন্য বিদ্যালমু, চিকিংস! ও অ'মোদগ্রমে'দের ব্যবস্থা 
ধাকে। ফলে এট উপনিবে*গুলি নানাদিক দিয়া শিল্পদক্ষতা বৃদ্ধির পক্ষে অদর্শ স্থানীয় 
হুয়। একাব্ণে ভাবতেব মত স্বল্পেন্র দেশে এজাতীয় শ্লি উপনিবেশ স্থাপনের গুরুত্ 
জতুরনীয়। উপবোক্ত নানাবিপ স্বযেগ-স্থবিধদান করিয়া ইতোমধ্যেই শিল্প উপহিবে*গুলি 
ষু্রশিল্পের উন্নয়নে বিশেষ সাধ্য কল্তে সমর্থ হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পন।য় আরও 
৩০০টি ক্ষুদ্র শিল্প উপনিবেশ স্থাপন করা হইবে । 

কষে ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নে পথদেশক প্রকল্প 
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১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিপ সমষ্টি উন্নঃন প্রকল্পের ২৪টি ব্লকে গুগাঢ় উন্নতির পরবর্তী পধাঙকে 
্ু্ব ও কুটির শিল্পের পথদেশক গ্রকল্পা গবঠিত হয়। শিল্পসন্প্রসারণ সেবা ও উদারহত্তে খণ 
এষোন দ্বার কু ও কুটির শিল্পের এগ চি এবং সুসংহত উন্নয়ন ইহার ইচ্ছে । খাদি ও গ্রামাশ্জি 
“কসিশন, নারাদ্ারত হন্চচালিত তাত পরত, ক্ষুশিল্প গত, বেস্ত্রীয় রেশম গধৎ ও সারাভারত 



ষখ্রী 

ফাক্কাশল্ল পর্যৎ গ্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অস্থমোদিত পরিকল্পনা লইযী ইহা গঠিত। ১৯৬৩ সাগের 
সুন মাস পর্যন্ত ৮৪টি পথদেশক প্রকল্পে কাধরত ছিল। 

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিক! 
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গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় সম্পদেব ব্যবহার ছ্বাব। উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া স্থানীয় চাহিদা পূরণ, 
কর্মসংস্থ নেব ব্যবস্থা, আয় বুদ্ধি এবং আঞ্চলিক শিল্প সম্প্রসাবণের জন্য প্রথম পরিকল্পনাতে 
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের কথা বল! হ্ইয়াহিল এবং তজ্জন্য শিল্প সমবায় গঠনের পরামশ 
দেওয়৷ হইয়াছিল। গ্রাম্য কারিগবগণেৰ নিজস্ব সঞ্চয় নাই কিংব! জামিন বাখিয়া খণ লইবার 
মত কোন সম্পত্তিও নাই। স্থৃতবাং কারিগৰগণেব সমবায় গঠন করিয়। গ্রাম্যশিল্প গঠন ও পরি" 
চালন! করিলে সবকাবেব পক্ষ হইতে ৰণ ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়ার সুবিধা হয় এবং এই প্রকার 
শিল্পগুলের পরিকল্প ত উন্নঃন সম্ভব হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ ক্ষুদ ও কুটি রশিল্পগু নর 
সমবায়মূনক ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার নিদেশি দেওয়া! হয়। ইহ] বর্তমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও 
সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে৪্র সহিত সম্পূর্ সংগতিপূর্ণ। 
ইতিপূর্বে ভারতে শিল্প সমবায়েব অগ্রগতি সামান্য হইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকানে ইহার 

উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। হম্চালিত তাত, ধাতু, খাদি, মৃত্তিকাপাত্র, চামড়া পাক, করণ, 
. চিনি উৎপাদন প্রভৃতি শিল্পে ১৯৬২ সালেব জুন মাস পধন্ত সমিতিব সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪* 
হাজার, নদস্ সংখ্য। ২৮ লক্ষ এবং চলতি পুঁজিব পরিমাণ ১৩৫ কোটি ট।কার অধিক হইয়াছে। 

১৯৫৮ সালে শিল্পসমবায়গুপর উন্নয়ন্ সম্পর্কে পবামর্শ দিবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞদল নিযুক্ত 
হইয়াছিল। ইহার পবামর্শ গ্রহণ কিয় এগুলি সবকাব বর্তমানে কারে পরিণত করিতেছেন। 

শিল্পসমবায়গুলর অগ্রগতির পধালোচনা, উহাদেব সমস্তা অনুধাবন ও সাফল্যের বাধা 
দুরীকরণেব জন্য পবামর্শ দিবাব উদ্দেষ্যে ১৯৬* সালেব জানুয়াবি মাসে একটি স্ট্যাপ্ডিং কমিটি 
নিযুক্ত হইয়াছিল। 

যে সকল ক্ষেত্রে শিল্প সমবাযগুলি অগ্রসব হইয়'ছে তথায় আধিক ও সাংগঠনিক সংহতি 
সাধনের জন্ক এবং কর্জিসংখ্যা বুদ্ধিব জন্য তৃতীয় পবিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 
নৃতন ক্ষেত্রেও শিল্পসমবায় সম্প্রসারিত কবিবাব কথ বলা হইরাছে। এজন্য কতকগুলি 
স্নির্বাচিত অঞ্চলে পৃথক শিল্পসমবাম় ব্যাস্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে। 



ডি 

ও 
কয়েকটি প্রধান রহছায়তন শিল্প 
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বর্তমান অধ্যায়ে ভাবতেব চাবিটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, থা, তুল'বস্ত্র, চটকল, লৌহ-ইম্পাত ও 
কয়লাখনি শিল্পেব সংক্ষিপ্ত আলোচনা কবা গেল । 

শিল্প 
00 0োধ ওযা 5 হাবা)09া 

ক. অতীত ইতিকাস (৮:০০ ১ ১৮১প সালে ভারতে প্রথম কাপড়ের ফল স্থাপিত 

হইলেও ১৮৫৪ সালে ইহার প্রকৃত উন্নতি শুরু হর। বিগত শঠাব্দীর শেষ পর্যন্ত কাপড়ের কলের সংখ] ধীরে 
ধীরে বাড়িতে থাকে । ১৯*৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে ভারত দ্বেশযু কাপড়ের কলের সংখ্যা 
উল্লেখযষোগাতাবে বৃদ্ধি পীর । পশ্চিম ভারতের তুলা উৎপা্নকারী অঞ্চলর সম্িকটে বোম্বাই ও আহোবাদে 
প্রথাবধিই ভারতের কাপড়ের কলগুলি কেন্্রীনুত হইতে থাকে | প্রথম মহাবুদ্ধ বস্ত্রশিল্পে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি 
সর্ট করে। কিন্তু বুদ্ধোত্তরকালে প্রথমে জাপানী কাপড়ের প্রতিযোগিতা ও পরে ১৯৩* সা'লর বিশ্বব্যাপী নঙ্গা 
বন্ত্রশিল্পে স্কট স্তি করে। ১৯২৭ সালে বন্তরশল্ল স'রক্ষপের হৃবিধা লাভ করে| দ্বিতীয় মইাধুদ্ধকালে 
পুনরায় এ শিল্পের সমৃদ্ধ ঘটে। বুদ্ধর পর “দশ বিভাগ জনিত কাচামালের অভাব এবং পুগতন হস্ত্রপাতি ইছার 
অগ্রগতি ব্যাহভ করে। 

খ গুরুত্ব (17000757705 5 নিষ্নলধখিত কাকণে তুলাকন্ত্র শিল্প ভাবির অর্থনীতিক 

ক্ষেত্রে গুরুতপূর্ণ স্থান অধিকাৰ কবিলছে। 
১. ভাক্তেব শ্ল্পগ্তদলব মদে ইহ। সর্বাধিক সগ্যক শুঠািকব কর্মসংস্থান কবিতেছে 

(প্রায় ৯ লক্ষ শ্রমক 11 
২, ভারতের তুলা ত শিল্পে “যুক্ত প্রায় ১ কোটি ষ্ঠানীকে স্ৃত। ১৪) সববরাহ 

করিয়া তাহাদের জীবিকাব ক্যবস্থ। ককিন্ছে। 
৩. উানে ক্হমানে প্রায় ১১২ কাটি টকা পুঁজি খাসিনেছে ণব" এই পুঁজ্িব প্রায় সমগ্র 

ল্মংঞ্ট ভণ্বভীর মালিকান ও পরিচ'দনাব অর্থন । 
৪. ভণ্ব্ন্বে দিদেশানুদ্র। অর্ভনকালী শিল্পগুলির মধ্যে ইহাব স্থান তৃশীয় (১৯৬০-৬১ 

সালে অজিত হিদেশী মুন পরিনত ৫ “কাটি টাকারও অর্ক, হি ১৯৬৩ 5৪ সলে ইহা 
কিঞ্চিৎ ক্লাস পাইয়। প্রা ৪৯ /ক টি উ কানে ঈ'ঢায )। 

৫. বিশ্বের বস্ত্ের বাজাবে ভ'বত দ্ধি শীঘ্প পপ্ানিকাবী দেশ । 

গা বতরমান অবস্থা ( 17017259617 705161018 ); ১৯৬৩ সালের প্রথমদিকে ভারতে 

৫১০টি কাপড়ের কল ছিল। উহাঁদেন সকলের "মায় *“ন এক রকমের নহে | এ সময়ে মাকুর 
গংখ্যা ছিল ১৪১ কোটি এবং তাত ছিল ২ লক্ষ (ম্মধ্যে স্বংক্রিয় ভাতের সংখা। ১৫,৯৯৯ )। 
পরিকল্পনাব প্রথম দশ বংসবে ( ১৯৫১-৬১) বস্ছ্বের মে।ট উৎপাদন ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়। 
১৯৬১ সালে ৫১২৭ কোটি গজে পরিণত হইলেও কিন্ত পরবর্তী দুই বংসর ধরিয়! বঙ্ছের 
উৎপাদন মাগত হাস পাহয়া ১৯৬৩ সালে ইহা! ৪৮৩৬ কোটি গঞে পরিণত হয়। 
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ইহ, আপন ত ও লতা বলা € 00816558130 2০৪০675 2” 5. সঅগ্রগ্তি ঃ 
১৯৫*-৫১ সালের কাচাপাটের উৎ্পার্দন ৩৩ লক্ষ গাইট হইতে বাড়িয়া ১৯৬১-৬২ সালে ৬৪ 

লক্ষ গাঁইটে ( ভারতে ইহাই সর্বকালের সর্বোচ্চ উৎপাদন ) পৌছায়। কিন্তু ১৯৬২-৬৩ এবং 
১৯৬৩-৬৪ সালে উৎপার্দন যথাক্রমে ৫৪ লক্ষ এবং ৫৯ লক্ষ গঁ(ইটে দাড়ায়। ১৯৬৩ সালে 

১২৮৮ লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইবাছে। ইদানীং কালে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন 
একরপ স্থিতাবস্থ! লাভ করিয়াছে । তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া 
বর্তমানকাল পর্যন্ত পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি ক্রঘান্থযে বাড়িয়। চলিয়াছে। 'অক্টোবর ৬৩ হইতে 
সেপ্টেগ্বর ,৬৪-_-এই এক বৎসবে এই রপ্তানির মূল্য ১৭০ কোটি টাকায় আসিা! দাড়ায় 

২. সম্ভাবন। £হ নানাবিধ সমস্তা সবেও চটকল শিল্পেব ভবিষ্যুৎ সম্ভাবন। উজ্জ্বল। কারণ 
অন্ান্ত পবিবর্ড সামগ্রী উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হওর। সব্বেও পাটের মত এত সন্ত ও টেকসই 
দ্রব্য অদ্যাবধি উৎপন্ন হয় নাই । বারংবাব একই চটের থলি ব্যবহাবেব স্থবিধা, দ্মত্যন্ত অল্প 
দাম এবং আধুনিক শিল্পযুগে পাটজাত নানাবিধ দ্রব্যেব ক্রমবর্ধমান ব্যবহার প্রভৃতির দরুন 
পাটজাত দ্রব্যেব 'ভবিষ্তাৎ বাজাব যথেষ্ট সম্ভ'বনাময় বপিয়া স্বীকার করিতে হয়। উপরন্ত আরো! 
একটি ঘটনা হইতে চটকলশিল্লের ভবিষ্যৎ উজ্জল বলিযা মনে হয। ১৯৩৯ সাল হইতে একটি 
কাধ-সময সংকান্ত চকি ( ৮০01101100 010৮0 00000170006) চটকলশিল্ে গুচলিত ছিল। এই 

চুক্তিব মাধ্যমে ভাবতীয চ্টকল মালিক স্মটি ([ণ ১1.) উহ্ভাব সদস্য চটকলগুলির উৎপাদন 
নিস্্রণ কবিত। এবং এই উদ্দেশ্তে (বাজাবেব অবস্থা অন্য ) চটকলগুলিতে কত তাঁত চালু 
থাকিবে এবং সপ্যাহে কত ঘণ্টা কবিযা কলগুলি কাক্ত কবিবে তাভ'ও এই চুক্তির দ্বার৷ সমিভি 
নির্ধাবণ কবিত। উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি এই যে, ১৯৬৪ সালেব ১লা ফেব্রুলাবী হইতে স্দীর্ 
২৫ বংসব ধবিধা প্রচলিত টিটি বদ কবা হইয্লাচ্ছে । ইউবোপে ও আমেবিকার প্রান দেশ্- 
গুলিত১ শিল্প ও কষিক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান কর্স“খপরতা ভার তীয় পাটজাত দ্রব্যেব ভবিষ্যৎ বাজারের 
সম্ভাবনাকে উজ্জলহর কবিধাছে বলিযাই এ চুক্তি বদেব প্রয়োজন দেখা দিয়াছে বলিদ্ছা 
মনে হর। 

লৌহ-ইস্পত শিল্প 
[0োধ & 575. [খ)0এাাং 

ক. অতীত ইতিহাস (7:19£ 1586০ 2 ১৮৩০ সালে দক্ষিণ আর্কটে আধুনিক পদ্ধতিতে 

লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হব! ১৮৭৪ সালে ঝরিষা কযলাক্ষেত্রে বরাঁকর লৌহ কারখান! 
প্রতিত্ঠিন হয়। ১৮৯ লালে উহ বেঙ্গল আধরন ৭ও স্টীল ?কাম্পানী কিনিয়া লয়। ১৯** সালে উদ্ধার 
উৎপাদন হর ৩৫*** টন | ১৯*৭ সাতো বিহারের সাকশীতে জ্ঞামনেদ্জী টাট', টাটা আনন এও স্টাঁল 

কোম্পানী প্রাতষ্ঠী করেন। তখন হইতেই প্রকৃতপক্ষে ভাঃতে আধুনিক লৌহ-ইম্পাত শিল্পের আরস হয়। 
১৯০৮ সালে দদাদানসোলের নিকটে হীরাপুতর ইয়ান আঁষরন এ স্টাল কোম্পানী স্বাপিত হয়। ১৯২৩ সালে 
ভদ্্রাবতীতে মনতীশুর জৌভ-ইস্পাত কারখান! প্রতিষ্ঠিত হব। ১৯২৪ লালে লৌহ-ইলম্লাত শে সংরক্ষণ প্রবতিত 
হয়। ১৯৩৯ সালে ভারতে উৎপন্ন ইন্পা্ছের পরাণ ধাড়াব ৮ জক্গ টন। দ্বিতীষ মহ'যুছ্ধে শিল্পটি আরও 
উৎলাহ পায়। ১৯৪৭ লালে ১৩ লক্ষ টন লৌহপিও ও ৮৯ ক্ষ টন ইস্পাত উৎপদ্ হয। ১৯৫* সালে 

লৌকপিণ ও ইন্পাতের উৎপাদন গড়ায় যথাক্রমে ১৫ লক্ষ টন ও ১* তক্ষ টন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে 
লৌহপিও ও ইম্পাতের উৎপাদন ৪৯ লক্ষ ও ২৮ লক্ষ টন অতিক্রম করে। 

খ. গুরুত্ব (10007651505) £ লৌহ-ইম্পাত দেশেব শিল্পাঘন্ের মৌল কাচামাল। 

ইহার উপর অগ্ঠান্ত শিল্পের বিকাশ নির্ভর কবে। সেজন্য দ্বিতীয় ও তৃতীম্ন পরিকল্পনায় লৌহ- 
ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। ভারতের ক্রমবর্থধান 
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শিযাজনের পভ 'লৌই-ইস্পাতের চাহিদা বাড়িতেছে। 'তবিস্ততে আরও খুঁদ্ধি পাইখে। 
তাহা ছাড়া এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অতিরিক্ত লৌহ-ইম্পাত বিক্রয়ের উপযুক্ত বাজাও 
ঘ্ৃহিয়াছে। 

গ. বত'মান অবস্থা (55675 7০9:6105 )$ ১৯৫৭ সালে দেশে ছোট ও বড় 

সর্মেট লৌহ-ইম্পাত উতৎপাদনকাবী প্রত্ষ্ঠ নেব সংখ্যা ছিল ১৪৭। সে বৎসর শ্ল্লিটিতে 
৮১-*৬ কোটি ট.কা স্থির পুঁঞ্জি ও ৩৯৭৪ কে টি টাক। চল্তি পুঁজি এবং ৭৩ হাজার শ্রমিকসহ 
মোট ৯০ হাজাবেব অধিক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। এ বসব (মাট উৎপন্ন লৌহপিণ্ড ও ইস্প তের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭ লক্ষ ও ১৩ লক্ষটন। ১৯৬৩ সালে ৬৭ লক্ষ টন লৌহপিগু ও 
৪৩ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে । 

ঘ জরকারী নাতি ও অগ্রগতি (0০৬17006765 ০০115 ৪1720 19101 658) £ 

১৯৫২ সালে ভারত সরকাব নিঙ্গ শিল্পনীতির অন্ুসবণে বেসবকাবী লৌহ-ইম্পাত উৎপাদনকারী 
প্রতিষ্ঠানগুলিব উৎপাদনক্ষমতার সম্প্রসাবণ এবং বাস্ীয় নি-স্রণ ও পরিচালনায় নূতন লৌহ-ইম্পাত 
কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন। 
ইহার ফলে দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে ৮৪'৯ কেটি টক। বায়ে টাট। কোম্পানীর ইম্পাত 

উৎপাদন ক্ষমত| ৮ লক্ষ টন হইতে বাড়াইয়। ১৫ লক্ষ টন কব! হয় এবং ৪২৫ কে।টি টকা 
ব্যয়ে ইণ্ডিয়ান আয়রন এগ্ড টাল কে ম্পানীর উৎপাদন ক্ষমতা ৩ লক্ষ টন হইতে ৮ লক্ষ টন করা 
ইন্ব। বেসবকারী লৌহ-ইম্পাত উৎপাদন ক্ষেত্রে এই ছুইটিই প্রধণন প্রতিষ্ঠান । দ্বিতীয় 
পরিকল্ননাকালে সরকারীক্ষেত্রে রূরকেন্পল, ভিলাই ও দুর্গাপুরে তিনটি নৃন্ন লৌং-ইম্পাত 
রা স্থাপিত হয় এবং মহীশৃবেব সরকাবী লৌহ-ইস্পাত কারখানার উৎপাদনও ১ লক্ষ 

করা হয়। 
তৃতীয় পবিকল্পনায় মোট ১ কোটি টন ইম্পাতপিণ্ড ও ১৫ লক্ষ টন লৌহপিও বিক্রয়ের লক্ষ্য 

গৃহীত হইয়াছে । ইহার মধ্যে বেসরকারী ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইবে ৩২ লক্ষ টন ইম্পাতপিগ্, বাকি 
অংশ সরকারী ক্ষেত্রে । ইহার জন্য বরকেল্লু, ভিলাই ও হূর্গাপুরের কারখানাগুল্গির সম্প্রসার 
ও বোক'রোতে চতৃর্থ সবকারী লৌ5ইম্পাভ কারথান। স্থাপন কব! হইবে । নাইভেলীতেও 
একটি সরকারী লৌহপিগ্ড উৎপাদনকারী কারখান। স্থাপিত হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী 
লৌ-ইম্পাত উৎপাদন ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের জন্ত আহুমানিক ৫২৫ কোটি ট.ক৷ বিনিয়োগ করা 
হইবে। লক্ষ্যান্থযায়ী কাধ সম্পর হইলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতে ২'৪১ কোটি টন 
ইম্পাত উৎপন্ন হইবে ।১ 

রাষ্ীয় লৌহ-ইম্পাত কারখ'নাগুলল হিন্দুস্থান স্টাল লিমিটেড নামে প্রাইভেট লিষিটেত 
কোম্প,নীরুূপে গঠিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচ।লিত হইতেছে । 

ড. সমন্তা। (2:০৮15৭7৪ ) 8 ব$মানে শিল্পটির সম্প্রসারণের সম্দুথে কয়েকটি প্রধান 
সমস্ত। রহিয়াছে । প্রথমটি হইল প্রয়োজনীয় পুজি সমস্যা। | বেসরকারী ক্ষেত্রে ইহার জম 
বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ঞ্ণ সংগৃহীত হইয়ছে। আর সবকারাক্ষেত্রে পশ্চিম জার্মানী, সোভিয়েত ও 
কৃটেনের সহযোগিতা গৃহীত হইয়াছে । বোক রোতে নৃতন ইস্পাতের কারখানা স্থাপনে মাঞ্ি? 
সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়৷ গিয়াছিল| কিন্তু মাকিন করৃপক্ষ প্রতিশ্রত সাহায্য দিছে 
অস্বীকার করায় ইদানীং সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট হইতে সাহাধা লাভের টুক্তি সম্পাদিত 
হইয়াছে । দ্বিতীয় সমস্যাটি হইল খাতুশিল্পের উপযোগী করলার পরিমাণ ঘথেই 

ঠ, পপ 29৬0, [০ 42, ছা 
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ঈন্ছে। সেঙগ্য উৎরুষ্ট কয়লার সংরক্ষণ ও ধাতুশিল্পে নিরুষ্ট কয়ল! ধৌত করিয়! ব্যবহারের 
প্রয়োজন হইয়াছে। এ কারণে কয়েকটি কয়লা ধৌতকরণ কারখান! বসান হইয়াছে । ইহ 
ছাড়া উপযুক্ত কারিগরি জ্ঞানসম্পল্প শ্রমিকের অভাব ও উপযুক্ত পরিবহণের 
সমন্াও রহিয়াছে । 

কয়ল। খনি শিল্প 
০০081, ৪2005 হাহ 

ক. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (:29£ 282০5 )১ রানিগঞ্ডে ১৮১৪ সালে খনি হইতে প্রথষ 
কয়লা টত্তোপিত হয়। উহার পর রেলপথ স্থানের ফলে করল! খনিশিল্প উৎসাহিত হইলে, ইহাতে যৌথ. 
মুল্ধনী কারবারের আকারে খনিশিক্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে থাকে । এই সকল প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই 

ছিল বৃটিশ পুজি দ্বার গঠিভ ও পারচালিত। ১৮৬৮ হইতে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসরে ভারতে 
কর-র উৎপাদন ৫ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া] ৬ কোটি ৭* লক্ষ টনে পরিণত হইয়'ছে। 

খ. গুরুভ্ধ (10001091006 ) £ কল; শক্তির অন্যতম বহু-ব্যবহৃত উৎস। ভারতে 
রেলপথ পরিবহণ ও শিল্পায়নের দ্রুত বুদ্ধির দরুন ক্রমান্বয়ে কয়লার চাহিদা বুদ্ধি পাইডেছে। 
শক্তি উৎপাদন ছাড়া, কমল! হইতে গ্যাস ও অন্থান্ নানাপ্রকার উপজাত মৃল্যবান রাসায়নিক 
পদার্থও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় । এ সকল উপদ্রব্য অন্যান্য শিল্লের আবশ্তকীয় কাচামাল। 
ভারতের বর্তমান শিল্লোবনের কারক্রমে এজন্য ক:লার গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 
,সেজন্য কয়লা শিল্পের উৎপাদন বুদ্ধি ও সবকারী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। 

গ. বভমান অবস্থা (10165619670511100.)$ বর্তমানে ভারতে কাধরত ৮৪৩টি 
কয়ল। খনি রহিয়াছে । উহাতে ৩৬৬ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। এদেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় 
৩৫ হাজার বর্গমাইল ব্যাপী অঞ্চলে কয়লু! খনি রহিয়াছে । উহাতে মনুদদ কয়লার পরিমাণ 
আনুমানিক ৬ হাজার কেটি টন। 

শিল্পন'তির অনুসরণে ভারত সবকার কয়লাখনি শিল্পের সম্প্রসাবণ ও উন্ননের ভার রাষ্ট্রায়ত্ত 
ক্ষেত্রের উপর অর্পণ করিয়াছেন । , ইহার ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে কমলাখনি শিল্পের ব্যবস্থাপনার 
জন্য ১৯৫৬ সালে জাতীয় কয়ল! উন্নধন করপোবেশন লিমিটেড গঠিত হ । রাষ্্রামত্ত থশি 
পরিচালনা ও নূতন খনি প্রতিষ্টা করাই ইহার কাধ। ইহা ছাড়া বাকি অংশে পুরাতন 
বেসরকারী ক.ল৷ খনিগুলিও রহিয়াছে । এইরূপে বর্তমানে কয়লা খনি শিল্পে বাষ্ট্রামত্ত ও 
বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রই সহাবস্থান করিত্ছে। 

ঘ. অগ্রগতি (191:987593 ) 2 প্রথম পরিকল্পনায় কয়লা খনি শিল্পের জন্ত কোন 

ক ধক্রম গৃহীত হয় নাই । কারণ ক'লে কয়লার চাহিদা পূরণের ক্ষমত৷ খনিগুলির ছিল। 
স্বিতীয় পরিকল্পনা গ্রপয়নের সময় শিল্প ও পরিবহণ সম্প্রসারণের ক।ধক্রমের সহিত সংগতি রাখিয়! 
৬ কে.টি টন পধস্ত কলার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষা গৃহীত হয় (১৯৫৫ স'লের উৎপাদন ছিল 
৩৮২ কোটি টন)। ইহার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ১২ কেটিটন ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ১ কেটি 

টন উৎপাদন বাড়ান হইবে বলিয়। স্থির হয়। কিন্ত কাঙক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার দরুন দ্বিতীয় 
পরিকল্পবাক লে কয়লা খনি শিল্পের উৎপাদন-লক্ষ্য পূর্ণ হয় নাই। .৯৬৩ সালে ৬ কোটি 
৭০ লক্ষ টন কয়লা উৎপক্জ হইয়াছে । 

৬ বভরমান সমন্যু। (976560 7191৩108 ) 5 কয়ল। খনি শিল্পের বর্তমান সমস্যা- 
গুলি নিষ্নক্প--১ বেসরকারী কয়লাক্ষেত্রের সমস্যা । ২. রাষ্ট্রায়ত্ত কমল! ক্ষেত্রের সমস্থ! । 
৩ পরিবহণ সমস্যা । ৪. উৎকৃষ্ট কয়লার অন্ভাব । ৫. নিঃশেবিত কন্ণলা খনিগুলির ভরাটকরগ । 
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১. বেসরকারী কয়লাক্ষেভ্রের সমন্যা £ ভারতের বেসরকারী কয়লা! ' খনি 
প্রতিষ্ঠানগুলিব সর্বপ্রধান সমস্তা উহাদের হ্ুল্লায়তন। বাণীগঞ্জ ও বরিয়্াতেই ভারতের 
অধিকাংশ ক্ষুদ্রাকাব কয়লা খনি অবস্থিত । ভাবতের কয়লা খনি প্রতিষ্ঠানগুলির ৪* শতাংশই 
অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকাব। ইহাদের যন্ত্রপাতি অপধাপ্ত ও পুবাতন এবং কাবিগরি জ্ঞানেবও যথেষ্ট 
অভাব বহিয়াছে। এজন্য উৎপাদন অত্যন্ত কম এবং উত্তোলন ব্য অত্যন্ত বেশি। 
খনিগুলির অধিকাং*ই অ-লাভজনক। 

২. ব্ষ্ট্রায়ন্ত কয়লাক্ষেত্রের সমন্তা। £ ছিতীয় পরিকল্পনাকালে রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লাখনির 
সম্প্রসারণেব কাঁধক্রম ব্বপাহিত কবিতে গাথা যে সকল অন্থবিধা দেখা গিয়াছে তাহা এই-_ 
ক. কাত সম্পূর্ণ জনহীন অঞ্চলে নৃতন কণপ। খনি প্রতিষ্ঠ। কবিতে হইয়াছে। খ. নূতন 
খনি অঞ্চল জরীপ, খনির কাযাবন্তেব ক্ঞন্ত স্থান শির্বাচন ও এ সকল স্থান দখল করিতে বন সময 
লাগিয়াছে। গ. বাষ্ট্রাঘত্ত খনি পব্চালনাব সংগঠনটি প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা 
ছাড়াই গঠন কবিতে হইয়াছে । এবং এনন্ত অভিজ্ঞ কম্নচারীব প্রচণ্ড অভাব অন্ভৃত 
হইয়াছে। ঘ. বষ্ট্রাফত্ত ক্ষেত্রের খনিযস্ত্পাতি আমদানি করিতে বিদেশী মুদ্রার অভাবের 
সন্মুখান হইতে হইয়াছে | 

৩ পরিবহণ সমন্তা। £ উত্তোলিত কয়ল৷ খনিমুখ হইতে ব্যবহারকারী অঞ্চলে 
আনয়নেব বেলাঘ বেলপথ পরিবহণের মালগ ডিব দ্রুত চল'চলের অভাবে খনিগুলিতে অতাধিক 
মজুদের সংকট দেখা দেয় । 

৪. উতকৃষ্ট কয়লার অভ্ভাব £ ভ বতে উততষ শ্রেণীর করলা, এবং বিশেষত ধাতুশি 
উপযোগী কপাব অভ'ব থকয় এই প্রকব কয়ল'ব সংবক্ষণ ও উহাদের স্থলে নিকৃষ্টতর 

কদ্লাব বাবহ'বেব গ্রঘ়োজন বহিঘাছে | এজন্য আব কঁচলা ধৌ ৩কবণ শিল্প প্রতিষ্ঠ।র প্রয়োজন । 
৫ নিঃশেষিত কয়ল।খনির ভর!টকরণ (১০ ))%) ১ কমলাখনিগুলি হইতে কমলা 

উত্তোলিত হইবাব ফলে ষখন খপগচ্নর নিঃবেষি ত হইতে থকে ভন খনিব উপরিভাগ যাহাতে 
ধসিষা ন' পড়ে সেজন্য খপ বাল দির! ভবাট করিতে হয ইহা ব্যস পেক্ষ । বেসরকারী 
খনি-মাপিকগণ ব্যয-স'কে চের ভন্য এ দাছিত্ব উপযুক্তন্ূপে পালন কবে না । ইহাতে প্রায়ই 
খনি অঞ্চলে ঢুঘটণ। ঘটিবণ্র সম্ভাবন। থকে। 

চ. প্রতিকার ও গৃহী ত ব্যবস্থা (62160169 8720 12)68 51169 8,001960 ) £ 
১, ক্ষুদ্র কান “বসবকাব” করুল খনি প্রণিষ্ঠ নগ্ুলিব একা করণ (21008122177860) ) ছবাবা 

বৃহদাকাব প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উন্নত যন্ত্রপণত প্রত্ন এ বাদসংকোচ সম্ভব হইবে । ১৯৫৫ সালে 

এজন ভ্রবলবন্ত বায় মেহ-শার সভাপণতন্ধে কদণাখনিসমৃতের একাকরণ কমিটি নিষুক্ষ হয়। 
১৯৫৭ সালের জান্ুচ'বে দাসে কমিটি রিপের্ট পেশ করে । কমিটি স্কুদ্রাকার কম়লাথনিগুলির 
এককরণ, পুনগরঠন ও উন্নয়নের স্বপাদ্শ করেন । ১৯৬১ সাশের ম্চ মাস প্স্ত ১৭টি একীকরণ 
সম্পাদিত হইমাছ্ছে ।১ £ষ সকণ ক্ষুদ্র প্রষ্টান স্বেচ্ছা একাভত ভষ্টতে সম্মত নহে উহাদের 
একাকরণে বাধ্য করিবার জন্য সরকার প্রয়োডলীয় আইন পাস করিবার কথা বিবেচনা 
করিতেছেন। 

২. রাষ্ট্রায়ত্ত কর়লাখনিগুপির ধে সমস্যা তাহ! নিতাস্থ সাময়িক ) জাতীয় কয়লা উন্নয়ন 
করপোরেশনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কলে এগুলি 'অনেকাংশে অপসারিত হইবে 
টা াাীশাষ্ঠীঁী 
১2119 সচ৮৪ ৩৪০ 22150505583, 
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কখণা। ।শল্লের বজজ।কগণপস পনতাটি গভীর। ইহার জন্য অধিক পুঁজি, বৃহদামতন 

সংগহন এবং শ্রমিকগণের কারিগরি জ্ঞানের উন্নতি প্রয়োজন। জাতীয় কয়লা উন্নয়ন 
করপোরেশন গঠন ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির একীকরণের দ্বারা ইহার পথ সুগম হইতেছে । 
তবে বিদেশ হইতে যন্ত্র আমদানি করিবার পথে বিদেশী মুদ্রার অভাব একটি প্রবল বাধা 
রহিয়া গিয়াছে। 

৪. কয়লাসংরক্ষণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা (০০21 0017907৮260) ক. ১৯৫২ সালে 

কয়লাখনি ( সংরক্ষণ ও নিরাপত্ত। ) আইন পাস করিয়া নিরাপত্ত। ছাড়া কয়লা সংরক্ষণের 
সহায়তার নিমিত্ত কয়লাখনির বাধ্যতামূলক ভরাটকরণের (5০176 ) ব্যবস্থা প্রবন্তিত হয়। 
ধ. দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪টি কেন্দ্রীয় কয়লাধৌতকরণ কারখানা ও দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানার 
অধীনস্থ একটি কয়ল'ধৌতকরণ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল । উহার মধ্যে দুর্গাপুর 
ও কারগলিতে ২টি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । অন্য তিনটি স্থাপনের কাজ তৃতীয় পরিকল্পনার 

প্রথমদিকে শেষ হইবে। গ. কোককমলা সংরক্ষণের জন্য উহার সহিত নিকষ শ্রেণীর কয়লা 
মিশিত করিয়া দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানায় ব্যবহার করা হইতেছে । 

ছ. তৃতীয় পরিকল্পন। ও কয়লাখনি শিল্পঃ ১. তৃতীয় পরিকল্পনা কালে 
তাপবিদ্যুৎ, রেলপথ উন্নয়ন এবং লৌহ-ইস্পা্, সিমেন্ট ও অন্যান্ত শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির 
সহিত সংগতি রাখিয়া কয়লাখনি শিল্পের উৎপাদন লক্ষ্য ৯৮৬ কোটি টন ধার্য করা হইয়াছে। 

২. এন্ন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নৃহন কয়লাক্ষেত্র প্রতিষ্টা এবং জ্জন্ত প্রায় ১০৩ কেটি টাকা৯ পুজি 
বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে । এসম্পর্কে বূটেন, পোল্যাণ্ড; পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, সোভিয়েত 
ও মাক্ধিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে কারিগরি সহায়তা আহ্বান করা! হইয়াছে । বেসরকারী কয়লা ক্ষেত্রেও 
উৎপাদন বুদ্ধির প্রয়োজনে ৬০ কোটি টাকা পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে ।২ ৩. কয়লা 
শিল্পের ক'রিগরি জ্ঞানের উন্নতির জন্য করল।শিল্প সম্পর্কে কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা- 
বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতেছে । ৪. দ্রুত কয়লা চলাচলের নিমিত্ত রেলপথ, সড়ক ও জলপথ 
পরিবহণের উন্নতির ব্যবস্থাও গৃহীত হইতেছে । ৫. দ্বিতীয় পরিকল্পনার গৃহীত কমূলাধৌতকরণ 
কারখান। স্থাপনের কার্য ও লক্ষা ১৯৬৩ সালে সম্পূর্ণ হইয়'ছে। পুরাতন কয়লা ধৌতকরণ 
কারখানা সম্প্রসারণ এবং, আরও ছয়টি নৃতন করল! ধৌত্করণ কারখানা স্থাপিত হইবে। 

১ 22710 1৬৩ 355 19120, 0 521 

8০, 0, 623. 
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এই অধ্যায়ে ভারতের শিল্পায়নের কয়েকটি আধুনিক সমস্যার আলোচন। কর! যাইতেছে । 
এইগুলি হইতেছে 8 ১. শিল্পসংস্কার (1801017911386107 ) ; ২. শিল্পের স্থান নিবাচন 

(1০০8070 ); ও ৩. উৎপাদিক। শক্তির (1১:০90081510 ) সমস্যা । 

শিজ্প সংস্কার 
5710 1,1980ত 0 বাণ 

$. উৎ্পন্তি (০5283) £ শিল্প সংস্কার (7১৪51০5911896100 ) কথাটি বর্তমান শতাব্বীর 

প্রথমদিকে জার্যানী হইতে ধীরে ধাবে ইয়োরোপের বিভিন্্র শিল্পপ্রধান দেশদমুহে ল্ছল প্রচারিত ও জনপ্রির 
হইয়। উঠে। প্রথষ মহাযুছ্ছোত্তএ যুগে শ্জি ও অর্থশীতিকতাবে বধ্বত্ত জাষাশীতে শ্জ্পি ও অর্থনীতিক বাবস্থা 
পুনর্গঠনের প্রশ্ন গুরুতর হইয়া উঠে। মাকিন যু্তরাষ্ট্র ও ইংলগ্ডের সহিত প্রতিযোগিতার বিনষ্ট আন্তর্জাতিক 
বাজার পুনরুদ্ধার ক্িবার জন্ত জার্ষানীর শ্কজিগুল্রি বিজ্ঞানসম্মত ও হুসংবদ্ধ সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা 

দেখ দেয় । আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতযোখ্ তার ক্ষমতা মূলত জাতীয় উৎ্পাঙ্গিকা শক্তির (17900065556 
5৮ &06 586009] 1959] ) উপর শির্ভর কথে। শ্গ্ডের, অন্তত গুতিষ্ঠানগুলি দক্ষতাসম্পর়, হুদহত। 
পরম্পর্ের সহিত সঙ্গতিপূ৭ ও সহযোগিতাসম্পর্র না হইলে জাতীয় উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায় ন1। 

২ শকার্থ ও প্রয়োগক্কেত্র (2055538 85৫0 86029 ): শিল্প স্কোর শকটি ব্যাপক 

অর্থ বহন করে। উহার দ্ব'গ শ্প্র গ্ুতিঠানের আভগ্গীপ বাবস্বাপনা, উৎপাঙ্গন পঞ্ছতি ও প্রক্রিয়াসমকের 
বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার, বিতি্র উৎপাদন প্রায়, পদ্ধতি ও বিভাগের কাধাবলীর সংযোগ ও সামগ্রদ্চ, বিধান, 
অধিক ও কর্তৃপক্ষের যে হমোগিত। প্রাতষ্ঠ! পণ' বিএফব্যবস্ব! এবং পরিবহণ ও অর্থসংস্বানের উন্নয়ন, এসন'ক 
কারবারের কাঠামোর পরিবর্তন (৪৮:9০6075) 00)81)£9 ) ও কারবাতী জোট গঠন ( ০০20১1086802 ) 

পর্যপ্ত বুঝার়। 
৩. উদ্জেগ্ট (০৮৬০৮) £ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্ত উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে অপচয় (৪৪6০) 

এবং অক্ষত] দৃ৫ করিয়া! মধাধিক ব্য়নংকোচ লাত ক্ষরাই শিল্পনংগ্কারের মূল উদ্দেছট | 

শিল্প সংস্কারের “যা ক্তকত। ঃ প্রয়োজনীয়ত। ও গুরুত্ব 
2855088250৮ 5:৯7 01114878105: 8650 & 1882095780০ 

চ.রিগ্রকার হৃফলদায়ী বলিয়া শিল্প সংস্কার আন্দোলনের যৌক্তিকতা! ও প্রয়োজন রহিয়াছে 
এবং এই কারণে উহার গুরুহ সবিশেষ বুদ্ধি পাইয়াছে। এই স্থফলগুলি যথাক্রমে £ ১. শিল্প 
বা শিক্পপতিগণের স্খ্ধ!। ২. শ্রমিকগণের স্থবিধা। ৩. তোগকারিগণের সুবিধা । 
৪, সমগ্র দেশ বা সমাঙ্গের সুবিধা । 

১, শিল্প বা শিজপতিগণের সুবিধা! ( 80581858655 €0 01১6 10005615 0 

00105 ৩ ) 8 ক. উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় নিদিষ্ট মান প্রবর্তন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
যধ্যে বহযোগিত! ও বিশেষায়ণ বৃদ্ধির দরুন অপচয় ক্লাস ও বুহদায়তন উৎপাদনের ব্য়সংকোঠ 
বাড়ে। খ, যন্ত্রীকরণ, বৈজ্ঞ নিক বাবস্থাপলা, সরক্পীকরণ প্রভৃতির দরুন শিল্পের দক্ষতা ও 
উৎপাদিক! শক্তি বাড়ে। গ. বৈজানিক গব্যেণ! ও বৃহদায়তন উৎপাদন ও বিশেধায়ণ এখং 
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কদর কিলে উন লিউ | ঘ. দুর্বল, ক্ষুদ্র ও অদক্ষ প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা হস কবদ্ধা বৃহৎ শক্তিশাপী স্থনিগস্ত্রিত প্রতিষ্ঠান গঠনে ও চাহিদাব সহিত উৎপাদনের 
সামগুস্যেব সুবিধা হয় বলিষা শিল্পেৰ স্থিতি (9০011769) বাডে। উ. শিল্পপ্রতিষ্ঠানেব জোটগঠন 
প্রহতিব ফলে অ।ধিক শক্তি বৃদ্ধি পাস এবং অপচঘমূনক অনাবশ্ঠক তীব্র প্রতিযোগিতা দূব হয়। 
চ. প্রতিষ্ঠ নগ্ুাব সহঘোগিত। ও জেন্টগঠন দ্বাব। বিক্রন খবচ (96]10%7 0936) কমে। 
ছ. বুভত্তন প্রতিষ্ঠান গঠিত ভয় বলিবা বিশেষান্ণ প্রন্রতব দরুন যন্ত্রণীতিব সব'বিক উৎপাদন 
ক্ষমতাব পরিপূর্ণ পাবহাব সম্ভব ভয়। জ এই সকল কাবণে সামণগ্রক ফল হিসাবে পণ্যের 
উৎপাদন খবচ হ্রাস পাইনা শিল্পে প্রতিযোগি ভা-শক্তি বডে। ঝ. বুহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান 
ব| শিল্পজে ট গঠিত হ মাধ বাঙাবে উহাব! মণ্ক খণেব স্থুবিখ। পায় এবং নিজেবাও। অধিক 
পবিমণে গবেষখ। প্রহতির জন্য বেশি ব্যয কবিতে সমর্থ হয । 

২ আমিকগণের সুবিধ! (৪ 0৮81009,599 60 6০ 91001095665 )১ ক. 

বিশেষ'য়ণ, বন্ত্র'কবণ ও বৈজ্ঞ শিক ববস্থ পন। গুভপব দন শ্রমিকগণেব দক্ষতা ক্রমেই বৃদ্ধি 
পায। খ. উহ ভাহাদের উপর্গন ও জাবনবত্রব মন বাডে। গ. বিবিধ শিল্পে 
উৎপাদন খনার সবন।কবশ, যন্্কবণ ও িশ্ষোয়ণেব ভন্য শিল্পেব মধ্যে বিবিধ প্রক্রিয়া বা 
কাষেব খিল বাড়ে। ঘ. সেভন্য অনেব সগনত। বৃদ্ধি পায়। 

৩. ভোগকার্িগণের স্ুবিধ। (50%8058655 00 006 00705000065 ) ই 
শিল্পসংবেন করে উৎপাপ্ন বা” হস ও উতপন্নহন্যেব উৎকধ বগি পাঁচ বলিহ ভে গকাবিগণ 
স্বরদামে উতৎকুই্ট দৃব্য ক। ও ভে'গে সমর্থ হথ। 

8. সমগ্র তদশ বা সমাজের স্ুবিধ। (90৮51508695 €০ 61০ 5০০16 ) 2 

পণোব মৃশ্য হ্র'ন, কন বৃক্ষিত শরন্মিকগণের দক্দত 9 আম কৃক্িব ফলে শ্ষে পযন্ত 
আভন্তবাণ ও বিদেশ বচাবে *তণাব চাঠিদ। ক্রম গত কুছি পাম ও তাভাতে উত্তবোত্তব 
দেশের কমণ স্থ ন, উত্প'্দন ও জ শা আদ বচন থাকে দেশীল সম্পদসমূহেব যথাযথ 

বাবহাব সুনিশ্চিত ২৭ এবং শিল্গেব স্থিতি বাতুড কতিত। দেশেব অর্থনতিক স্থিতি ও শক্তি 
বুদ্ধি পা । 

শিল্প সংস্কারের অন্তর।য় 
05578015510 47101৭81158 1108৭ 

শিল্প, শ্রদক, ভেগক বা এবং জতখ স্বর্ণ সকল “দক হইতেই শিল্প সংঙ্কাবের 
বাঞ্চন ৭ত। হবে ও সকশ। দেশেই শিল্্র“তি ৪ অখক। এই ছুই পক্ষ হইতে ইহাব বিবোধিতা 
দেখ যাথ। 

ক. শিল্পপতিগণের বিরোধিত| £ ১. ইহাতে পুবাতন যন্ত্রাতি পবিতাগ 
কবিতে যেমন পুবাতন বিনিযোজিত পুঁজি বিনষ্ট হয় তেমনি নুতন যন্ত্রপাতি ক্রু ও আনুষঙ্গিক 
পবিণ ভনে ঘথেষ্ট পবিখ'ণে নৃশ্ন পুছি খিনিযোগেব প্রবোজন হয। ভবিষ্ততে ইহার ফলে 
উপযুক্ত মুন'ঘা আজত হইবে কিন! সে সম্পর্কে নিশ্যতাব অভাবে শিল্পপতিগণ শিল্প 
সংস্কারে উতস্ক হয় না। ২. ইহাব জগ্ যেবপ অধিকপবিমাণ পুঁজির যোজন তাহার 
সংস্থানও সজ নছে। ভাবতেব মত স্বল্পে নত দেশেব ক্ষেত্রে ইহা। বিশেষভাবে প্রযোজ্য । 
৩. শিল্প সব্বাবের খাব! শিল্পেব পুবাতন উৎপাদন বাবস্থা, উৎপাদন ব্যয় ও উংপক্ন দ্রব্যের 
মূল্যের এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিব ও সমগ্র শিল্পটিব যে পূর্বতন ভারসাম্য ছিল তাহার 

১আাাা। 



৪২. 

আমূল পরিব্জন ঘটিবে। নৃতন অবস্থায় কোথায় কিরপভাবে কোন্ প্রকারের সায়লাম্য 
দেখা দিবে, ভাহাতে শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষেব অবস্থা কিরূপ ঈাডাইবে তাহা অনিশ্চিত ধোঁধ 

হচ্ছ বলিয়। পুবাতন নিশ্চিত অবস্থা পরিত্যাগ কবিতে শিল্পপতিগণ অনিচ্ছক হয়। 
৪. আধু নককালে সকল দেশেই জাত্রীফকবণেব ঝোঁক দেখা যাইক্ছে | প্রচুব অর্থবায়ে 
শিল্পসংস্ক'বেব পব যদ্দি শিল্লেব জাতীমকবণ ঘটে সে আশঙ্কাও (বসবকাবী শিল্পসংস্কারে 
নিরুৎসাহিত কবে। 

ধ. শ্রমিকগণের নিরোধিতা 2 ১  ইহাঠে অমিকগণেব উপব কাছেব চাপ 
যেরূপ বৃদ্ধি পাষ তাহাদের মজুবি সেৰপ বডান হয না। ২. ইহাতে পুবান্ণ শ্রমিকগণেব 

একাংশের কমচাঁ* অননবায। মাাকন যুঝকাষ্টে জাধুনিক ৭ স্ব কি তাস্থিক উৎপাদন 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের ঘণুল গ্£িন বসব ১3 লক্ষ অমিক কম * লই তহে | একাকলে ভাববে 
সকল শুক সমগঠনগুলহী কমবে পবিদালে বিল্পিসাগাবের হিলিতধিত করি হে এল, 

ইহাব প্রতকাছে শ্রমিক ধমঘটও হইফাছ্ছে। 

ভারতে শ্ল্িসংস্কাহ 
7/770 ৭11৭41108৭7 [101 

ভারতে শিল্পংস্কার আল্ললম্ন বেশি দ্বিনর নতে ॥ বর্তমান শভাকীন তীর ৮শাক ও শষ ও দাড় শা পকর 
প্রথমভাত। বিশ্ববাপী অন্দর প্রভাব পন প্রধান প্রধান 'শানতীয় শ্িউসমূণসর পল ও াহদা হত পাতী চহিতং 

তখন ব)য়দ*ক্োোচ কারঘ! মূল হু'নের পশিক্রিহা কাটি হলাপ্ জনা শি সংগা পুর প্র বকুল শিক কা এ 

দৃষ্টি আকৃষ্ট হয। ১৯৩২ লালে শপ ৎ (17710617710) ভু তি শি এ এ শকক্ষাণ শা শশ £৮7০5ল] 

করিতে শিহা হর সপক্করের প্রাহাজনসত] ঈল্রগ ক €ন | হার প বন্থ ই পু বএকিন সা ক লন্দিঠি 

তুলাবস্থশ্ে শিল্প সংস্কার [না করেন কিঙ্গ অচি ণ ছ্থমীয মহাপুদ্ধ ত পস্ত হণযার দত বশ +গপয 
হইতে পারে নাউ । ভ্বিতার সাধু দ্ধ পর পনর ভারা ত শিল্প আনঙ্গাণর পঙ্ছুদী িব্ুহ্তলা তি কক ই 

সমরে ভারশীক শ্িলউদির অধিক চহপা্ন লয় শ্র পন দি কপুদহকদ লা চার কপ এিশ্থসকা 2 তাপ 
প্রতিযোগিতখ্য পস্চ্দপ্সরণ করিত থাক এ পনি বৃদ্ধ ৭? বিশদ + দস শালার শা! জাধখদ দাত 

লাঙের পর সরকার শি নান্নু ঙ্ণাহ ছালপর শীত শহণ কারন পিরিকন কল শি তাত কা 

বিশেষভাবে অশ্রস্র হর | এ লম্পাক শ্্ পাস াার হন শির সাদ গালি শি ও শিক চাক্তার 
বিশেষ ভাবে প্রনারিত হইয়া পাও চটকল 2শালদ কন । পরশ এ তিন শি 

চটকলে শিল্পসংক্কা'র 
87018115810 05715 1075 1 [005 

রর 
দ্ধ মম দুগের পর শিশ্রে ক করান হবতল এক শি ঈ্শ সঙ ল স্দশাপশ্াক 

ভইদ] পদে 

ক প্রয়োজনীয়ভ।। 1700029565 12 ১ অশাস্ু পুরা *ল যন্্পাতি | ৩ পিক 

উৎপশ্দন ব্য । ৩, উপন্থ লে ল উপযুক্দ একত্র শাভব। ৪8 হবেরেপের বিতর 

দেশে যেখানে চটকল এপ 5 নও এত ৮১কদের এল্প সাবের ফলে তিখব বে 
উভাদের 6*তঘগি শান পুক্সি 165 ব্র্গিন। পাকিল্দান, আপাত, রকলিপাউন, দক্ষিণ 
'্াফিক' পতি দেশে আধুনিক উন্নল 5উক বিরত আপিন পেল ফলে শিশ্বশাগবে নম্ন 
প্রতিষোগার হন্ভব। %. শিশ্বণা্গাবে চটের « গটেব গাব পিদোগ' *সাবে সন্মাদাতমর 
পরিবণ্ঠক দ্রবোর আপিন | ভাবত “বু চটকণশিল্পে এ শন্ববিব গুলি বঠমান। 

ভার্রে চটকল “ল্প বঠদ নে দেশের প্রধান বিদেশী মুদ। উপাঙ্জনিকাহী শিল্প। 
আভ্যন্তরীণ ক্ষেরেও ইহা সর্ব পেক্ষা স্ুসাগঠিত শিল্প। বিশিখেজিত পুঁজি এবং নিষুজ শ্রমিক 



[শল্লান্মনেন কাতপয় আধুানক সমন্তা ২৪৭ 

সম্পদ ও চাহিদ। অনুযায়ী স্থানীয় শিল্পের সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব। স্থানীয় প্রাকৃতিক 
সম্পদের উন্নযন ও সংবক্ষণ, আঞ্চলিক ভাবে দেশের সর্বত্র কর্মসংস্থানের স্থ্ষমবপ্টন ও বুদ্ধি, 
বিভিন্ন অঞ্চল ও রাক্যেব মধ্যে আয়ের সামগ্তশ্ক বিধান এবং সকল অঞ্চলের সুষম আঞ্চলিক 
উন্নগনে জাতীয় সংহতি বুদ্ধি প্রভৃতি স্থবিধালাভ করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজনীয় সরকারী 
বিবিধ ব্যনস্থ। গৃহীত হ্ভ | 

ঙ. গৃহীত সরকারী নীতি ও ব্যবস্থ। (9০01107658০ 720585065 2:.0920. 

5 0০ (০0৮০1217720) ভাবতেব শিল্পাষন কমস্থচীতে শিল্পগুলির আঞ্চলিক 

বিকেন্দ্রীকবণেব দিকে পক্ষ্য বাণ। ভইযাছে। ১৯৫২ সন্েব শিল্প (উন্দ্ন ও নিয়ন্ত্রণ) 
আইনে নস্'পিত শিল্পের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে নৃতন অঞ্ধনে শিল্প প্রন্ষায় উৎসাহিত করিবার 
ব্যবস্থ কবা ভইলঙক্কে। প্রথম পবিকল্পনাঘ আশ! কবা হইয়াছিল থে দেশে বিদ্ু/ৎ উত্পাদনের 
সম্প্রসাবণেব কনে নৃণ্ন অবলে শিল্প প্রসাবেব স্থঘোগ বাডিবে। দ্বিতীঘ পবিকল্পনাষ নৃতন 
অঞ্চলে শিল্প প্রশ্চ ব ও ভাস ম্যবিশিষ্ট আঞ্চলিক এিল্লাহফনেব উপব গুরুত্ব আবোপিত হষ্ধ। 
১৯৫৬ সাপ্বে দ্বিতর শিল্পন'শিতে ভাবতেব বি“ভন্ন অঞ্চলের মধ্যে ল্ল্লা়নেব বৈষম্য হাস 
কর্ববাব নট গুচীত হল দ্বিপ পৰেকল্পনাষ উচশ্ব ফলে নন শিল্পেব বিকাশ আবু 
হইরাছে । তু শব পরিকল্পনা । শিল্পে স্বল্পোন্নত অঞ্চলগুলিব প্রত অধিকতব মনোবোগ দেওয়। 
হইতেছে । এজ বিক্ষেত গতি টপলিকেক" কার্ধক্রমেব উপব বিশেষভাবে নিব করা 
হইতেছে | 

ভারতে শিল্সের উৎপাদলশাঁলতা' 
90507], 1১00১0০010দগাু এ 00 

শিল্পের ৯ৎপাদনশ্নতা পলিনে শ্রদিকগণেব মাথপিছু উৎপাদনে পরিমাণ বুঝান হয়। 
উতপ।ণনশী ৩ ব এইনপ মাপকাঠি বাবভাবে “দখা যশ খ উন্নত ও স্বেনত দেশগুলিব মধ্যে 
এই ক্ষেত্রে বিবাট শারণান বহিখিছে। 

ভ'বত সবকাধ কতক প্রণীত হিস'বে দেখা যা ৭ ১৯৩৯ স'লে ভাবতেব কাবখানা 
অমিকগশেব উৎ [ণ্ন ক্ষদতাব সুচক সখা। ১০০ হইতে বুণ্ঝ পাইয়। ১৯৪০ সালে উহা! 
১০৪ ২-এ পবিণও হয়। ৩শ্চাব পব ১৯৪৭ স'ল পযন্ত উৎপ'দনশীলতা হাস পয (৭২৫ )। 

অতঃপৰ ১৯১৮ স'ন হইতে শ্রমেব উৎ্পশদনবীদত। পুনবাধ বৃদ্ধি পাইযা ১৯৫৩ সালে সৃচক- 
সংগা ১০৫৮-এ এব ১৯৪ সানে উহা ১১৩ ত পর্বিশত হয়। ছিতীব এবং তৃতীয় 

পবিকর্পনাক লে শ্রমেব উৎপাদনশীলতা আবও বুদ্ধি পাউথছে। 
শিল্পেব সুস বদ ৪ বি নসম্মত সংগগাব দ্বব।ই উত্পাদননীলতাব দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়। 

ইহার জগ্য শ্ল্লিম'দিক, শ্রমিকস ঘ এৎং সবকাব, এই ভিন পন্সেবই দহিত্ব এবং কঙব্য 
বঠি"ছে। উৎপাদন ক্ষেরে উহাদেব সকলেবই সবাধিক তম প্রচেষ্টাব দ্ব লই" একমাত্র ভাবতের 
দবিদ্রেব পাপ১এঁ, কর্মহীনতা এবং স্বল্প উৎপাদণশীলতাব অভিশশ্প দৃ্ঈী কবা সম্ভব। 
একমাত্র ট. 1'নশী শতা বুদ্ধিব বাবাই অরমকগণেব অধিকতব আযেব ও উচ্চত্রব জীবনযাত্রার 
পথ স্ুগন কব। ফা। সেঞ্জন্য উৎপাদনশী. ৩। বুদ্ধিব জন্য যন্ত্রগাতিব অধধুনিক'কবণ ও শিল্প- 
সংক্কার পর্ঠব সহিত তাহাদেব সহযোগিতা আব্শ্তক। তেমনি শিল্পমালিকগণও অনেক 
সময় মনে কবেন যে, উৎপাদনবীনতা৷ বৃদ্ধি ক।বতে হইলে শ্রমিকগণেব উপর কাজের চাপ 
বাড়াইতে হইবে । তবেই তাহাদের মুনাফাও বাড়িবেঞ ইহাও ভুল ধাবণ!। ইহার জন্ত 



২৪৮ ভারতের অখনাতর পারচয় 

প্রয়োজন হুদক্ষ যন্ত্রপাতি, কাবখানাব অভ্যন্তরে উপযুক্ত অবস্থ। স্প্রিং উপযুত্ত উৎপাদন পচ্ঈতি 

গ্রহণ, শ্রমিকগণেব কাবিগণ শিক্ষাদানের ব)বস্থা এবং শরমিকগণকে উত্পাদন বৃদ্ধিতে গুণোদিত 

করিবাব জন্ত এ্রযে'জনীয মানসিক ও আক উতসাহেব ব্যবস্থ। ৭বং এ সকল উত্সাহ দানের 

ব্যবস্থা এরূপ হওযা আ্বশ্বক (ফন তাহাতে শুধু ব্যকিগত্ততবে পহে, সমষ্টিগওভাবে 
সকল শ্রমকগণই উৎসাহিত ও উতকৃত হয। 

ভারতের শিল্প-উৎ্পাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত ব্যবস্থ। 
71655107555 81005৮00 হ02ি 81511517051 মি. ৮207000211৭ 11015 

ভাবতেব অর্থনীতি উন্নঘনেব সমন ব সহিত হঙ্থুশিক্পেব উত্পাদশশীললা বুিব সমস্থা 

অঙ্গাজঈভাবে জনিত ইহা উপপন্ধি কবিচা গুদম পরিধল্লদ ক দেই এ বিষে দুই দরদ হ | 
১৯৫২ সনে আন্তহ্তিক শুম সমস্থ হঈতত বাবস্থাপশ। শি গ্ুযুপ্ত বধ শত চ বিজন 

বিশেষজ্্রকে ভবন অমন্থণ করিত। ভাত হহ এইী িব্যেজ্ দিলেন ত হাস এ লি পকণর্শে 

ভব সন্কাক ১৯৩ সনে একটি জা শি 

এবং এভন ত বহসল কিনি একটি আ্রাঙ্গিত এক উঠত বিতর অমন্ধগ ৮৭) 

হপ দনশী 71 কন্দর পিক চিক মি শসগ কন 

১৯৫৬ সালে ভাপান একট ভিবহদ উতলাপন্শীলত। তত শু লন সি ৩2 

প্রত্যাব্নের পর ছ্বরতী পক্কিল্পন কালে শি্লাঘনের পতিগিছিতে ইত 2 কা ঠিবিও 

উতপশ্দনকীলতা! হুদ্ধুল ভন কন্কশ 7 কপি পিশা কুপক | ৮ এ ভিড তন উকথ ৮ 

কেক £& লু ৪ ক্এণভাহম্ক লুল ৯২ দল ও ৯৮ নর এক? জম্ম নল» হন শত 

উগ্র জিবন ** হ্যায় টা 
কতা কসর ০৬৩ হা 2. ৯২৫ুদে ্ল তা ক তথ বৰ 

মি 
শি 

পরিষদ । 0 পিষ্ট করেত ইত কটি পচ 22 হত কিছ কপি ৰ 
এ ৮০১48 ৪ 

ভুহ্য বেঙ্গাউ। ক কন) দম এত, বঙ্গ? কক এ গুল ৩ এছছি হি বক দিব 
রে মে সি ত 

সতহত তত তি ক ক লি পিরীতি 5২ তেতুল পিক শ্রা 5 তা শাহি স্ব ঠ 

৬২ 

সস 

ততহাতে। ৮৯৬৩০ 9777 উজ লজ তা 5 ঠ জন মর 5০৯2 44১7) +% ৬ ৭ ন্ফা! 

কাষহদ লহ হড়| ভঠ কেক ৮ ত্য ভিবত তল এত হা পতন ৭ শান পা হাব বন] 

সুস্ত পস্ 
স্ 

সিল 
৮ 

আশা কবা ঘচ। ১৯১১ দত লি শর্ট পদ উদ পিতবী ৪ গিহণ কতৃক ২৩০টি এক্ষণ বব 

শ্চ 02 6০০০ হব) পেলে) এ পাশ্তরা ক্তি হে বে এক চিত 9 টা আন 55 বু বর ৮ উচ্চপদস্থ 

21 

শর্ট ৫ রি রি 
বঃবস্াপিক কঃ বগি শর 29 এ প্রত পশু লা শু বন) ও “পা চল দন 

বক এ তেল «কলি দত উকত তস্ু কুটি লু ব)লপ্প পি চা হথলদাপিহ 

শ্িল্সণেরু জু *পত স্ডু পাটি 

স্থ পতল 2০৮ বাকী বেক বিলেচল পাতি কত ৮ 



€6 

শিল্লের আর্থপওসাজ 
17110//50710/ 777707706 

আধুনিক শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠনে ও পবিচালনায় বিপুল পরিমাণ পুঁজিব অবিরাম 
যোগ'ন অত্যাধশ্যাক। শিল্পোৎপাদন বাপস্থাকে ঘণ্দ 'অধু্নক সভ্যতাব সঞ্ধাপিকা শন্তি__ 
্দ পও বণ। যায় তবে, শিরপু জিব অধিবাম সববৰণ্5 উহার প্রণন'ণিকা শনি বিক্কেব সহিত 
তুণন'ত | পুজিব ঘোগানের £ঠধ ব| হল্পতাব দ্বাবা দেশেন শিল্পামনেব গত, প্রন্কণত ও সীম! 
নিদিষ্ট হইত থ'কে। 

প্রয়েজনার পু জর প্রকারভেদ 
088৮ 85001868185 1855 

শিল্প প্রা নব শ্থপনা পর্িগালশা ও সম্পণাঁল এই ভিন প্রকার কাতাণউ পুজির প্রলেজন। পুজির 
ব বা £ চিতা কহ লি বিলগ্া করা সয় । বঙ্গদানি হউসএগ্ উন্ভটাপ্দ ভ্রল্রে ভন্ক যে পুজির 

দরক্াও তঠাকে ছি পুজি । 00 18150%1ও এমে€ মজুপরি কাশামাল ইভ াদি চলতি কাষের ভঙ্গ যেপুতির 
আল্ঠক ডহণকে চলত পুজি (৮5 00১7850 02 (006100500) 0 070৮] ) বলে | দৎপধ্দন ঝন্স্থা বত বেশি 

পুভিলি এর বাঁ পুক্তিঘশ (০৮1১1070] )010৭159) হয ত* অধক পাঃমাণে স্থিণ পঁজিক প্রযোজন হয। স্থির 

পৃ একতা, টশিশোজত হইলে দঘকান ধরিয়া ভাহা প্রতিষনের বাম নিত ধকে | এজন ইহাকে 

ছ্ীবাংনমতশী পু জবল। অপগ পক্ষে চলতি পুঙ্ভ এক ণকতার »নিক ছিনরু ভঙ্গ বিলিফোজিত থাকে না। 

ঠাপা ণ। বিশ্য দ্বাপা ছহা ফপত পাওলা এ এন্টি উহাকে হল মলাশী পুজি বলে। এইকপে পু জিকে 
পীহ্যাশী ও ৮ঈমেবাদী এ দুই তাতে বিভক্ত করা হব ভাৰ কথনও কখনও, আণার উহাদের মধ্ব্ভ 

হার দক পকার পু গিরি অস্তিহ শিদেশিত হয যাহা তুর শি শিশেত জন্য বিনিফোচ্িত না থাকিলেও খুব অল্প 

শিলেও ভ যে বিনি-যাজিত থাকে, ঠাহাঁ লহে। এই প্রক্কার পু জিকে মধ মেযাদী পুলি বলে। 

ভারতেব মত স্বল্মোন্নত দেশের পুজির সমস্যা 
শা 0)71১0)11,] ৯1 0৮012] ৬4 17 ১7১] 1২10] ৬ 7.1,0)7১1,1) 

0) খ 11৮0১171111 87) 

ক. আধারণ অমহ্যা! (05০ £017616.1 01016161718 ভাবনের মন স্বল্পোন্নত দেশে 

শ্ল্লাঃনেন গুধ'ন অন্থবিধা শিল্প পু (অব অভ ৭] এই কল দশে জনস'ধাণ্ণেব হল্প উৎ্পাদন- 

ক্ষান "1 এ আদ এএ২ সেভন্য সঞ্চমের স্বর ত আটে, হল্পশাব দকন শিল্পজ-ন ভব্যসাম গ্রাব 

চাঠিদাব হ্বল্প শ, স্ব্পগািদাব ঘলে শিল্পপ।তগণের মণো টিনিযোগ বুক্ছিতে অনিচ্ছা, পুঁজির 

বাজাবেণ সামাবঞ্ধ*॥ বাঙ্ধগুলিব শিল্পে খ্ণদ নে অনিজ্ছা এবং দেশে মুষ্টিমেয় 1 ব্তশালী শ্রেণীর 

মধো শিল্পে বিদিণোগের দ্ব'ব। ঝাকি গ্রংণে বিমুখ" ই* দি, ইহ'দেব পুঁজিব চাহিদা ও 
যোগ'নকে সামি * কবিয়া স্বল্পে'্রতিকে দীর্ঘস্থ যী কাল বাখিনেছে। 

চু আধুনিক সমন্য। (0 ০০6৩ 10000191 ) ১ বওমানে পবশাসনমুক্ 

ভাবতসহ এই সকল দেশেব অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্ত শিল্পা়ন নীতি গৃহীত হইয়াছে । কিন্ত, 

শিল্পপু গ্রিব অগ্রতুপতা ইহাদেব অর্থনীতিক ঈক্য়নেব পথে প্রধান অন্তবায়। এই সকল দেশে 

এবং বিশেষত ভাবতে, অতীতে একমাত্র বেসবকারী এগ্যোগেই শিল্পায়ন ঘটিয়াছে। কিন্ত 
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বর্তমানে অত্যন্ত ক্রতবেগে ও উচ্চহারে শিল্পায়ন ব্যতীত জাতীয় অর্থনীতিক উন্নয়নের অসম্ভাব্যত 
এবং সে দায়িত্ব পালনে বেসবকাবী উদ্যে'গেব অশ্মমতা ও বেসরকাবী উদ্যোগনির্ভর ধনতান্ত্রিক 
অর্থনীতিক উন্নয়নের কুফল সম্বন্ধে সবকাবেব চেতনা ভাবতে শিল্পায়নে বাষ্্রকে উদ্যোগ গ্রহণে 
্রবুদ্ধ ও প্রবৃত্ত কবিযাছে। এজন্ স্বাীনতালাভেব পর ইইতে ভাবতেব শিল্পক্ষেত্রে বেসবকারী 
উদ্যোগের পাশাপাশি বান্ত্রীয উদ্যোগেব আবির্ভাব ঘটিযাহে। কিন্তু ইহাব ফলে দেশে পুঁজির 
সমস্থ আবও তীব্র হইযাছে। ইহাব দুইটি দিক £ ১. দেশের অভ্যন্তবে পুঁজির উত্স 
বিকশিত হয নাই। অথচ শিল্পাধনেব তাগিদে বেসবকাবী এবং রাষ্ত্ীষ উভয় ক্ষেত্রে পুঁজির 
চাহিদা ক্রমগত্ বৃদ্ধি পাইতেছে। পুঁজি মোট ঘেগান ও মোট চাহিদা ব্যবধান সম্প্রসারিত 
হইতেছে । ২. তাহা ছাড। শ্ল্পিনেব জন্য বিদেশী যন্ত্রপাতি, স'জসবঞাম, অপবিহাধ 
ক'চামল ও কা্বিগবিজ্ঞানেব আমদানব গ্রযোজন বুদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু সেঙ্তন্য উপযুক্ত 
পরিমাণে ।বদেশ মুদ্রব সম্বল তভব বনি হে। 

ভারতের বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে পু'জির সমস্যা। 
শ্য় 28 0891,71 025 0০47৮1727, 1775 271৬5 55207021014 

সঠিক উপল” জন্য ভ'বতেব বেসবক বাঁ শিল্পক্ষেত্রের পুঁভিব সমস্থাব আলোচনাকে 
১. বৃহদ্ায়তন শিল্পের পুঁজিব সমস্থ। লগ ২, ক্ষুত ও মধ্যাথতন শিল্পের পুঁজির সদহ্তা-এই ছুই 
ভ'গে বিভক্ত কবা প্ফেজন। 

১. বৃহদায়তন শিল্ষের পুজি সমন্থযা। (0172 71010120006 ০8918] 01 19785 
50৪16 11007500155 ):; ক পুজির চিরাচরিত উস । 605101)20] ১০17০6501 

08019] ) 5 এপফস্ ভাবত েব বুভাদারহন শিল্প প্রঃ্ানগুলি সকল উৎস হইতে পুজি সংগ্রহ 

করিয়াছে হত এই, স্থিত পুঁজির অর্থন স্থাথের ভন্য পেদাব এ লিবেধাব বিক্রয়, 
আভ্যন্তবণ সঞ্চয় অর্থ ২ সঞ্চয় তত€বলেব ব্যব্ত ৭ ও কান কোন “ক্ষত ব্যান্ক হইছে লল্লমেয়াদী 
খণ গ্রহণ ছবু উহ*কে বত বাক মঞ্তুব কঙসইয়। কাব ত দার্থমেদ দা গগণে কপাস্থবিতকব্ণ। 
'অধ্তারহ্থজন এ পর্বচিত কাঁগ্িব্গ হইতে “বা দেলন ব্য ঙ্ান্হাণ এবং ম্যানেজ” এজেপ্টগণের 

নিকট হইতে খণ গ্র“ৎ | ২, চল্০5 পুর্জিব অর্থণ স্থানের জন্য ব)ঙগ হইতে খণ গুহণ। 
জনসাধাবণেব নিকট ভইঠ৩ অফাদী অমন গ্রঠত এ দেশহ পাক বগণ ও মানে জং এজেপ্টগণ 

হইতে ঞ্ণ গ্রতণ। 
ধ. নতমান অন্তব্ণি। 1[)14,-1)৮ 01111 100161651 ৫ স্বাদ নত পবব পরকাল হইতে এবং 

বিশ্ষেত প্বিকল্পন ব লগে প€ কল্পনা সদকাবা ব্যর পিবাহ এব রও রী শিল্পক্ষেত্রেব সম্প্রনাবণেব 

ত'গিদে দেশে সপকানা কণ  করভাব বুধ পাইতেঠে | হহাতে ব্যাকগত সঞ্চয়ের অধিকাংশ 
সরকারা কধণে থাক হইতু*ছে এব ব্যক্িগত ৪ কোম্পানাঞ্চলিব আমেশ ও সঞ্চয়েব পরিমাণ 
হাস পাইতেছে। বলছে েদরুকারা শোক্টেব সন্প্রসাবণেন জন্য পুছিব সমস্। বুদ্ধি পাইয়াছে। 
বাণিজ্যিক ব্যাস্কগুলি পৃর্ণপেক্ষা। অ পক পঙ্চিমাণে খল্পমেয়াদে *্ণ দিলে প্রয়েজনের তুপনায় 
তাহা বখেছু নহে | জীবনবাা কেম্প শাগুলেব জা হাদকস্ণের দরুন বেসরকারান্গেতের 
দীর্ঘমেয়াদা ঝণেব ও পু জিব একটি গুরুজপূর্ণ উৎস অপসারিত হহয়াতে | ইদানাংকাপে পুঁজির 
বাক্গার সম্প্রসারিত হইবার ৭ক্গণ দেখ। দাইতেছে কিন্তু ইত প্রয়োজ্গনের উপযুক্ত নহে । 

২. ক্ষুদ্র ও মধ্যমায়তন শিল্পের পুঁজির সমস্যা! ( 076 0:০৮1675 0£ ০৪০36] 
0% 50211 50 12560800107 8০816 11508500469 ) : বুহদাযতন শিল্পের তুণন।ম় ভারতের 

চুর ও মধ্যমার়তন শিল্পের পু দ্রির সমশ্তা আরও বেশি অত্র। 

€ 

€ 



শক্গের অর্থসংস্থান বন ২৫৫ 

খা. উদ্দেশ ও ক্ষেত্র (০095০০6৪ ৪50 ৪০০০ )2 শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশন 

কেবলমাত্র ব্যাপকমালিকানাব যৌথমূলধনী কারবার (70170 11071650. ০020121)5 ) ও 
সমবায় সমিতি-_এই ছুই প্রকার শিল্পপ্রত্ষ্ঠানে খণদানেব শ্মনতা লাভ কবিয়াছে। ভ্রব্য- 
উৎপাদনে, প্রক্রিয়াজাতকবণে, জাহাজীকাববাবে, খনিজশিল্পে, হোটেল পবিচালনায়, কিছ্যুৎ 
অথবা অন্যান্য এক্তি উৎপাদনে এনং পণ্যদ্রব্য স২বক্ষণকাষে (079897৮8192. 0? 2০০03 ) 

নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান ইহাব নিকট হইতে ঞণ লইতে পাবে। 
গা. আন্বলা (£6500065 ) £ ইহাব সম্থল নিম্নকপ। ১. শেয়ারপু'জি ( 51) 272 

01১11) £ ইহার অন্মোদিত পুঁজি ১০ কোটি টাকার মণো ৮'৩৪ কোটি আদায়ারুত (101 
01১) । আইন অন্ুসাবে শেঘাবের মূল্য ফেবত ও ২৪ শতাংণ হাবে লভ্যাংশ দান সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় 

সবক বেব প্রতিশ্রতি (10277৮00 ) বহিফাছে । লভ)ংথেব সবোৌচ্চ হাব ৫ শতাংশে নিদিষ্ট 
হইয়াছে | ৩বে কবপোবেশনে সঞ্চসর তহবিল (9২৮০ 0070) উহার আদায়ারুত পু'জিব সমান 

না হওয়। পঘন্ত এবং উপবোক্ত সবকাবী প্রতিশ্রুতি অন্ববাঘী প্রদত্ত স্কাবী অর্থ করপোবেশন 
সরকাবকে প্রন্প্পণ না কব! পর্বন্ত কবপোবেশন সর্বেচ্চহাবে লভ্যাংশ দিতে পাবিবে ন'। 
হু, খণপুজি। [0০01১০77000 916] ) 2 চলতি পুজিবৃদ্ধিব জন্য কবপোবেশন খ্ধণপত্র 

বিক্রধ কবিতে পাবে । তবেঞখখণপুজি ও করপোরেশন প্রদন্ত নিশ্চয়তা ( 01270696 ) বাবদ 
উঠাব ঘাট দ।ঘ আদামীকুত পু"? ও সঞ্চয় তছণিনেব মোট পবঘ'ণেব দশগুণব €বশি হইতে 
পাবিবে না। ১৯৯৪ সালেব সপ্টেপ্ধৰ মাস পথন্ত কবপোদেখনেব বিক্লাতি ণণনেব পরিমাণ 
ছিল ৩৯ কোটি ট'কাব “বশি। ৩. আমানত (1)61১০১১%) £ বাজ্যসবকাব স্থানীয় স্বাকত্- 

শ'পি" কতৃপক্ষ ও ভনপাখাবণেব নিকট হইতে কবপোবেশন অনূ।শ ৫ বৎসবেব জন্য মোট 
১০ কাটি টাক! মাম'নত গ্রচণ কবতে পবে | কিন্ত এপযন্ত একপ কোন আমানত গৃহীত 
হয না| 8. বিশেষ সঞ্চয় তহবিল; শক্তি বৃদ্ধব জন্য কবপে'বেশনেৰ সাধাবণ সঞ্চদ 
হহবিল ছাড়াও অতিবিক্ত একটি বিশেষ সঞ্চঘ তহবিল স্থস্ট কা হইয'ছে | সবকাব ও বিজ্ঞার 
ব্যাঙ্কের প্রাপব্য লভ্যাংশ ছ'বা এই ল্হবিল স্যঈ্ট ভইমাছে | ইহাব মৌট পবিমাণ ৫০ লক্ষ 
টাকা না হওঘা পর্যন্ছ একপভাবে'সন্কাব ৪ বিজাত ব্যাঙ্কের প্রাপ্তব্য লভ্যাংশ সঞ্চিত হইতে 
থাকিবে । ১৯৬৪ সালেব জুন ম'সে ইশাব পবিমা'ণ ৫০ লক্ষ ট কা উপনীত হয। ৫. তন্যান্থা 
খগ: উপবোক্ত স্থন্স হইতে সংগৃহীত আিক সম্বল ছাড়াও কবপেবেশন ভাব*সবকাব, 
বিজ্ড ব্যাঙ্ক এবং বিশব্যাঙ্ক হইতে ঞণ কবিবাব ক্ষমূল পইম্ছে। ১৯৬৪ স'লেব মার্চ ম'স 
পযন্ত কেন্দ্রীয় সনকাবেব নিকট হইতে গৃহীত ঞ্ষণেব মোট পবিমাণ হিল ৩৫ ৬ কোটি টাকা। 
১৯৬৩ স'লেব মার্চ অবধি মৌট ২১৮ কোটি টাক। মূলোব ণ কবপোবেশন্ বিভিন্ন দেশ হইতে 
পাইয়াছে। 

ছা কার্ষ (£0150650109 ) 2 শিল্পপ্রত্ষানগুলিব আধিক সহায়তাৰ জনক কবপোবেশন 

নিয়দ্পথিত কাধাবপীব ভারপ্রাপ্ধ :-- 
১. স্খণও্রদান £ কবপোবেশন অনধিক ২৫ বংসবেব মেয়াদে সম্পত্তিব জামিনে অথবা 

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ডিবেধাব কিনিযা খণ দিতে পাবে । 
২, (শেয়ার ক্রয় : ১৯৬০ সালে শিল্পঅর্থস-স্থান কবপোবেশন আইন স"শোধন করিয়া 

শিল্প প্রতিষ্ঠানে শেয়াব কিনিতে ও ষে প্রতিষ্ঠানকে ডিবেঞ্চাব কিনিযা অথবা সম্পত্তব জামিনে 
খণ দেওয়া হইঘ্াছে ইচ্ছা কবিলে এ খণকে খণপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে শেম়্ার পুঁজিতে 
র্লাপাস্তরিত করিবার অধিকার করপোরেশনকে দে ওয় হইয়াছে । 



২৫৩ ভারতের 'অথনাতির শাহর 

৩. দায়গ্রহণ (00706106170) 2 কবপোবেশন শিল্পপ্রতিষ্টানের শেয়ার স্টক বণ্ড ব1 

ডিবেঞ্চার বিকষেব দয গ্রহণ কবিতে পাবে । কিন্তু ইহ সম্পাদনে কবপোবেশন নিজে কোন 
শেয়াব বা ডিবেঞ্চাব প্রতি ক্রয়ে বাধ্য হইলে অনধিক ৭ বংসবেব মধ্যে উহ! বিক্রয় করিকপা 
দিতে হইবে । 

৪. নিম্চয়তাদন (501৮1160010 ) ১ সবসাধাবণেব নিকট বিএয়েব জন্য উপস্থাপিত 

শিল্পপ্রতিষ্ঠ নেব খণপত্রেব জামিনে অনধিক ২৫ খঙ্সনেব খাদে সংগৃহাও খণেব ক্ষেত্রে 
ঞ্ণগ্রহণকাবী শিল্পপ্রতিষ্ঠানেব পক্ষ হই খণদাত'কে খণ গ্রতাপণ সম্পর্কে শিশ্চযলদ নেব 
ক্ষমনও কবপেবেশনকে দে ওহ হইহান্তে । ইহা ছাঙা যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিদেশী য্ত্রণাতি 
নির্ধাতাগবের নিকট হইতে কি উবন্দী «2৪ ফন্ত্রশাতি অ মদানিব বাবস্থ করবিযাছে উহ্ভাদেব পক্ষ 
হইয়া ধণশোধ সম্বন্ধে বিদেশী বিক্রেতাকে পিশ্চ দান কবিতে পকে। 

৫. প্রতিনিধিরূপে কাধ £ কোন নিল্পপ্রশিষ্ঠনে বঙ্রবসন্কাব ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক কতক 

প্রদত্ত খণেব ক্ষত্জে ক্পে বেশন উাদের প্রতিনিধিত্ব করিতে পবে। 
স্থদের হণ ঃ ১৯৫২ সল পযন্ত কশপোবেশন শতকরা £ই টক। হাবে স্দ আদায় 

কবিরা এবং সমযমত কিশ্িগ্রদনে শতক? ইট কা পেত দি হে। পরবে সুদে? হব বাড়া? 
হয়। ১৯৩২ সলেৰ জুল [তক ৭২ টকা ভাবে স্বদ আদাঘ ক) হইতেছে ও 
পূর্বে মত্ত শতকরা ই টক! বোন দয় হততেছে। 

ঙ. সম্পাদিত কার্ধ। ৯৬০110111 2110 ৮01716৬010701585 08১ পু একাল হহীনে 

১৯৩৪ স'লেব জুন মন পৰন্ত ১৬ বংসবে কল্পে পেখন মাছ ১৯৬৭৮ কটি দীক। ণ 

এক/ প্ ১১৪0 ৬ স্ব (| 
গু | ২ 

মঞ্জুর কয় হে । উন কু হল] ১২৩ £ কহ $৭ কব পা এ ত € পাপন 2৯০ 2 | এই 

খণের শতকশ ৭০ ভগ নৃণল শিল্পপ্র নগদে ও বাক আংশ পুরাতন প্রতিষ্ঠ নেব যন্্রপ হেব 
এ 

রদবদল, আরুনিককদত ও সন্পদশ্পণর ছগ্য দন্ত হইত | 

২. খণপ্প্ত “শল্পগুদব নাব্য 5তি। ভুল বন্তর। বাসয়শিক) হিষে্ট ও ক গজ, 
কচ শিল্প প্রধান 

৩, বিগত যেল বৃহজলে কণপে বেশনেব সা ব্য প্রাপ্র মেট ৩৩৪ট হকার নো ২৯৭টি 

প্রকল্পই নৃতন। এ ৩৩৪টি ভকল্পেল “দ'ট ব্যর ৫৫৮ কটি টাক, *ম্সধ্যে ক দে বেশন 
১৯৬৭৮ কেটি ট'ক, ব। এক তৃশাতশে বশ সাহাব্য কদিমাছে 1 কদপোপদেশন ।ঘ সকল 

প্রনিষ্ঠানকে সাভাধ্য কনে হতাব অন্য ন সু হইতে কি পরিমাণ সম্থল ব্বায় চেইঘ স গ্রহ 
করিতে পারে ভাতা কঝিতত ত5 হদ্য জাহাহা কবে। কারণ, করলে বেনের ক যকে বিচার 
করিতে প্রায় এই মানদণ্ড লবচান কলা হয়| 

৪, ১৯১3 লেন জুন অববি উৎ্প দক সমব দু সমিঠিগুল কন্পোবেশনের নিকট হতে 
৩৭৮৬ কোটি টকা থণ পা | উচ্ধাদের অধিক! শই সমব য় চিনি উত্পাদন সমহি। 

€. ১৯৫৭-৫৮ স'ল হইত করপোবেশন দায়গণ কধ আবন্ত কবিয়ছে । ১৯৬৪ সলের 

জুন মাস পর্যন্ত ইহ! ১২৩১ কে টি ট কর পরিদাণ দায়গ্রহণ করি ছে। 
৬. ১৯৫৭-৫৮ সণ হচঠে কবপে বেশন কিন্তেরন্বী দৃল্যপ্রদান শর্ডে বিদেশী যন্ত্রপাতি 

আমদানির যুশ্য পরিশোধের শিশ্চঘ্নল দ'ন ক'ধ আবন্ত কবিয়াছে। ১৯৬৪ সপের জুন মাস 

পর্যন্ত কহপোরেশন প্রান্থ ৩২ কোটি ট.কাব পবিমাণ শিশ্চদত| দান করিয়াছে। 
৭, কবপোরেশন কক প্রদত্ত ১৯৬৪র জুন পর্ধন্ত মোট বিদেশী মুত্র] খণের পরিমাণ 

১৬৮৯ কোটি টকা । ইহার মধ্যে ডলার, পশ্চিম জার্মানীব মার্ক ও ফরাসী ফা! আছে। 

রব / 
হি এন 
& ন্' বু 
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করপোবেশনের আয়-ব্যয় ও খণপবিশোধ সংক্রান্ত কার্ধাবলীর দ্বার! উহার ক্রমবর্ধমান দক্ষতা 
০৪ সাফল্য প্রমাণিত হয় । প্রতিষ্ঠ কাল হইতে এপর্যন্ত উহ্াব মোট আয বাডিতেছে ও পরিচালন! 

ব্য কমিতেহে। ইহার ফলে ন ট মুনাফার বৃদ্ধিব দরুন পু'জিব উপব ২৪ শতাংণ হাবে লভ্যাংশ 
দেওয়ার জন্য পূর্বে যে সবকারী সাহায্য (51১৬6701907) ) দেওয়া হইত, তাহার প্রয়োজন দব 

হুইয়াছে। কবপোবেশন সরকাবেব নিকট হইতে পু ৩ খণও অ.শত পবিশোধে সমর্থ হইয়াছে । 
ৰণপ্রাঞধ গ্রষ্ঠানগুলিব অবস্থার উন্নতিও কবপোবে*নেৰ কং্ধাবলীব সাফল্যে অন্যতম 
পরিচায়ক । সম্প্রতিকাগে উহাদের মধ্যে কয়েকটি ১২ এত*শ বভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছে । 
এবং উহাদেব মধ্যে হুদ প্রদানে ও আসল প্রত্যর্পণে খেপ।পকাবাব স খ্যাও কমিষাছে। 

এপর্যন্ত অনধিক ১৫ বংসবেব মেয়াদে এবং সাধাবণত ১৯ বসবে অনপিককালেব মেয়াদেই 
ঝণ মঞ্জুব কব! হইয়াছে | 

চ. সমালোচন। (০:16185285) £ ১৯৫১ সালে পাল মেপ্ট শিল্পঅর্থসংস্থান করপোরেশন 

আইনের স'শোরন প্রস্তাব অ'লোচনাব সময় শিল্পঅর্থসস্থান কবপোবেশনেব কাযাবলীব তীব্র 
সমালোচন। হয্ব । সে সময উহাব বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হয় উহাদেব মধ্যে উল্লেখনীয় 
হইল: ১. ন্বজনপোষণ ও পক্ষপাণতত্। ২. কতিপয় বৃহৎ শিল্পপতি কর্তৃক ইহাব কার্ধা- 
বলীতে প্রভাব বিস্তাব। ৩. পশ্চদ্রণদ বাজ্যগ্তুলতে শিল্লোন্নয়নে ব্যর্থতা । ৪. বৃহত্তর 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি সদয় মনোভাব । ৫ পঞ্চবাধষিক পবিকল্পন ব উন্নয়ন কার্য ক্রমেব বহিভূতি 
শিল্পে খণদান এবং ভবাঁ ও মুন শিল্পে অবত্লে ৬. অধিক মুন'ফাঅর্জনকাবী ও বাজার 
হইতে খণ সংগ্রহে সমর্থ প্রতিষ্ঠ নে খণদান। ৭ খণগ্রহণকাবী প্রতিষ্ঠানগুলিব উপব ।তদাবকীব 
অভাব। ৮ সণ মঞ্চুব কবিতে বিলপ্থ। *৯. অধিক পরিচ লন ব্যয়। ১০. সথাবণ পুঁজি 
€ ০৫1৮৮ ০91)1981 ) সবববাহেব ব্যবস্থাব অভাব ই-্াদি। এজন্য শ্রীমতী স্থচেতা কুপালনীব 

নেতৃত্ে একটি তদস্ত কমিশনও নিযুক্ত হ"। উহা পব'মর্শে কতকগুল গুবত্বপূর্ণ পবিবর্তন 
সাধিত হইয়াছে । ১৯৬৩ স'লে লাকসভাষ এপ্টমেটস কমিটি পুনবায় এই বলিয়া! ইহাব 
সমালোচনা! কবে যে, প্রশ্ঠাক লে ইহীকে যে নিদেশ দেওয়া হইযাছিল, ভাহা হইতে ইহা 
বিচ্যুত হউনাছে এ * ইহ। অংশান্তদপ কাজ কবিতে পাবে নাই এবং অপেক্ষাকৃত বুহদাকাব 
শিল্প এতিষ্ঠ নেব প্রতি ই* পক্ষপাতিত্ব কবিনাছে। 

সম্প্রনি শিল্পঅর্থসংস্থ ন কবপোবেশন আইনে সশোধন ও অন্যন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিষা 
সবকাব কণপে।বেননেব অনেকগু”ল ত্রুটি দুব কব ছেন। উহাদেব মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
হইল ১৯৬০ সালেব সশোখন ছ্বাব। ক-প্'বেশনেব নিকট হইতে ণ প'ইবাব যোগ্য “শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের সং্ঞাৰ সম্প্রমাবণ ও কবপোবেশন কতৃ ক শিল্প প্রত্িষ্ঠানেব সাধাবণ পুঁজি (৫৫015 
1১18৮) ) সববলহেন ৪ “বদেশী মুদ্রা খণদ'নেব বা স্থ।। ইতোমধ্যেই বিশেষত দ্বিতীয় 
পবিকল্পনার শেষ দিক হইতে কক্পোবেশ্নের খণদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে 
ইহা শিল্প উন্নঘন ব্যাঙ্কের অবীনস্থ প্রতিষ্ঠানে পবিণত হওয়াষ শিল্প টন্নঘনে ইহা আবও কাধক্র 
ভূমিক। পালন ক।২তে পাবে বপিঘ। আশ। প্রকাশ কব। ইইযাছে। 
২. জাতীয় শিল্পোল্সয়ন করপোরেশন লিমিটেড 
শৃশরছু 8700181, 1৭00317/1, 1055102শ্চখেহ 00820 1108 ১1১ 

ক. স্থাপন ও জংগঠনল (£01009001) 2100. 07681819800) £. ১৯৫৪ সালের 

তাক্টোবর যাসে ১ কোটি টাকা অনুমোদিত পুঁজি ও ১, লক্ষটাকা আদায়ীকৃত পুঁজি লইয়া একটি সীমাধ্ক 

গালিকানার যৌধমুজনী কোস্পানীরগে (:০৮০০৩ 780২55৫ 0০801290 ) ইহা গটিত হয়। ইহার পুজি 

*» « ধঁখ্শঃ 
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সবই ভরিত সরকারের । বর্তমানে আদারীকৃত পুঁজি ২৪ জক্ষ টাকা প্সত বৃদ্ধিয় প্রত্তাধ। 

উহিাছে। ইহার পরিচালনার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নিধুক্ত দৃনতষ ১৫ ও সবাধিক ২৫ জন বত জা! 
ধফটি পারচালক পর্যৎ আছে। ্ 

থ উদ্দেশ্য ও কার্ষক্ষেত্র (0915065 ৪20 90006) 3 ইহার প্রধান উদ্দেস্ট 

হইন্ছে ভাবতে শিল্পোন্য়নেব জন্য প্রমোক্জনীয় যন্ত্রপাতি, সান্তসরপ্রাম গুতৃতি নির্মাণকারী শিল্প 
প্রতিষ্ঠা এবং বেসবকাবী মালিকানাব অধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে উহাদের বর্তমান কারবার 
পরিচালনায় অথব। নৃন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠায় পুণ্জি ও অন্যান্য সম্ধল দ্বাবা সাহায্য প্রদান। জাতীয় 
শিল্পে প্লঘনের জন্ত যে সকল শিল্প গুরুত্বপর্ন অথচ মুনাফাব অনিশ্চয়তা ও অত্যধিক পুঁজি 

বিনিমোগেব প্রয়োজন বলিয়া ফাহ। স্থাপিত হয় নাই সে সকল শিল্প স্থাপনে বিশেষ সহায়ত 
দানই ইহার মূল উদ্দেশ্ত । 

শা. জনবল (15900:099 )$ নিজ পুজি ছাড়া ইহা কেন্দ্রীয় ও বাজাসরকারসমূহ, 

বাণিদ্জাক ব্যাঙ্ক, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এব জনস'ধাবণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ 
৪ সবকারা অনুদান ( ০77১6) গ্রহণ এ৭ং শয়াব ৪ ডিবেঞ্চাব বিক্রয় দ্ধব। আথবক সপণ বৃদ্ধি 
করিতে পাবে। 

ঘা কার্যাবলী (5509159) £ ১ নিজেব উদ্ভোগে অথবা শিল্পপর্িগণেব অন্পবোধে 

নৃতন শিল্প স্থাপনে কর্মস্থগ" পৰীক্ষ! কর ইচাব প্রার্থমক কর্তবা। ২. অধবপর বেসাকাৰী 
উদ্ভোক্তাগণ অনিচ্ছুক হইলে কনপে'বেশন শিজেই নূতন শিল্পটি স্থাপনের ৪. প্রিচাগনার * 
দারিত্ব গ্রহণ কবিতে পাবে । তবে পুঁজিদ্ব।্লি বাতীত এব" পম্চদপদ অঞ্চলে ছাড়া 
করপোবেশন এরপ দাদ্রিত্র গ্হণ ক. ৮11 ৩. শ্বস্থাপিত শিল্প প্র্ঠনটি আন্মনিভর হইলে 
কবপোবেশন উহ! বেসবক বা উদ্ধে গেব নিকট বকর* কব্া পবে। ভবে গদেদ্রবোধে 

উহ] নিজেন নিয় ধানে বধিতে পাবে। 9. শিল্পে ম্য়পের সংঙ্গিত কষ ঠিপবে 
করপোরেশন বেসবকারা ও বান, উভঘ ক্ষত্রের শিল্পপ্রণঠনকে খণ দিতে পাবে। খণের 
জন্ত কস্পোরেশন শহকর। ৭ টাক। হবে সুদ আদায় কবে, বে সম্মত কিন্তি ধা দিলে 
শতকরা € টাক! হাবে হুদ অন্দায় কর! হ5। ৫. মনোন'ত বিলে সংকর খণদান কার্ধে 
করপোরেশন সরকারের প্রতনিবিহ্ করিতে, পাদে। ৬ ভশিষ্বুৎ শিল্পোন্নানের নূতন সন্ভাবন। 
আবিষ্কারে সহারতার জন্য একন্ল কারিগর বিশেষজ নি কত কণা হেলা 9 কতপোরেশনের 

অন্যতম কঃব্য। 

৬. ক্ষমত। (0০15 ) ; কণবা সম্পাণ্নেন জন্য সঙ্গি শিল্পপ্রত্ঠি নের পরিচালনা, 
নিযস্ণ। তদ বক, পরাদরশরদান, পরিচ এক সমিটিত সদস্য শ্গোগ, কোণ শিল্পপ্রতিষ্ানের 
সহিত অংশ'দারিত্ব গ্রহণ প্রহতএ ক্ষমতা করপোরেশনকে প্রদাণ কণা হইয়াছে। 

ঢ. সম্পাদিত কার্য ও সাফল্য ( 70110106870 801716561006178 ) £ 

১. দ্ারী ঢালাই কারখানা, উক্কুর ছোবড়া হইছে কাগজ প্রস্থত। রংএর মাপমমলা 
উত্পাদন, কৃত্রিম রবাঁর উৎপাদন, ছোট যন্ত্রপাতির উপযুক্ত ইম্পাত ও মিশ্র ধাতুর উৎপাঙ্গন 
ইত্যাদি কয়েকটি শিল্প স্থাপন সম্পর্কে বিদেশী বিশেষজগণের সহায়তায় করপোরেশন 
প্রাথমিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছে । 

২. ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং কার্ধের হস্রপাতি এবং চশমার কাচ উৎপাদন। কাচ! ফিগা, খালু, 
দিনিয়ং ও কৃতিম রবার ইত্যাছি করেকটি গুরুবপুণ শিলপ্ব্য উৎপাদন; উহধ, রও 

ন্ট 

৮ 



ঃ ২৫ 

ফাযাক শিল্পের প্রাথমিক মালমনল! উৎপান গ্রত্ৃতি শিল্পস্থাপনের কার্ধে করপোরেশন 
শিধুক্ত রহিয়াছে । এসম্পকে রাচীতে সোভিয়েত সহায়তায় ভারী যন্ত্রপাতি উৎপাদনশিল্প- 
প্রতিষ্। ও চেকোঙ্লোভেকিরার সহায়তায় চশমাব কাচের কাবগানা! স্থাপনের বিষয় সর্বাধিক 
উল্লেখযোগা । 

৩ ভাবতে শিল্প সংক্রান্ত নকশ। তৈগ্মার ও পবামর্শদানকার্ধেব প্রবর্তনেব জন্ত 

কবপোবেশন একটি নিজস্ব 'প্রবুর্তিবছ্যাস- প্রান্ত পবামর্শদান সংস্থ/ (1:000,7910715] 
(১07)9181121)09 131110%11 ) প্রতিষ্ঠা কবিয়াছে । এই সংস্থ। বহু শিল্পকে প্রযুক্তি সংক্রান্ত 

ব্যাপারে নানাভ'বে সহায়তা করিয়াছে । 

৪. চটকশল ও স্থতীবন্থ শিল্লেব পুনর্বাসন ও যন্ত্রপাতি অংধুনিবীকবণের জন্য ১৯৬৪ 
সালের মর্চ মাস পযন্ত মোট ২৮ কোটি টাক! খ্ণণ কবপোবেশন মঞ্ুব কবিষাছে। উহার 
মধ্যে ১০৯ কোটি টক! মিলগুলি প্ররুতপক্ষে লইয়াছে। যন্ত্রপাতি গ হাতিয়া তৈয়ার 
শিল্পে এ সময় পস্ত ২ কোটি টাক। খণ মন্ত্র কবিয়াছে। একই সদয় পযন্ত কিস্তিবন্দী 
মূল্য প্রদানশর্ভে দেখায় বন্ত্রপাতিব ক্ররেব জন্য স্বপ্পকালীন খণ হিসাবে চটকল ও স্থৃতীবন্ত 
শিল্পে ৩০ পক্ষ টাকা ঞণ মঞ্জুব কব! হইয়াছে । সম্প্রতি বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানির 
জন্য নিশ্চ7ত। ও জামিনের পবিবর্ে এ শিল্প ছুইটিতে স্বল্পকালীন ঞণদান্বে আব একটি ব্যবস্থা 
কবপোদেশন প্রবর্তন কবিয়াহে। ১৯৩৩ সলে ভাবতসরকার স্থিৰ কবেন যে তুঁলাবস্ত্র ও 
চটকন শিল্পেব আধুশিকীকবণ ও পুণবাসনেব জন্য আব জাতীয়শিল্প উন্নঘন কবপে'বেশনেব মাধামে 
খণ ন! দিয়। শিল্প অর্থন-স্থান কবপো'বে*নেব মাবফত দেওযা হইবে । ১৯৬৪ স'লে শ্লি উন্নরন 
ব্য।্ক্ পনেন পব, উহাকে এই ভাব -দওয়া হইযাছে। 

ছ সম[লোচন। ( 080101517 ) £ দ্বিতী পবিকল্পনাকালে ববাদ্দ ৫৫ কে টিটাকাব 
অতি অল্পহই কংপে'বেশন বাবণব কধয়ছ্ে। এবং উহাব কার্য ধীব গতিতে অগ্রসব 
হইস্সাঞ্ছে । তবে ইহাব জন্য বিদেশী মুদ্রাব স কটই প্রধানত দায়ী । 

৩. শিল্পধণ ও বিনিয়েগ করপোরেশন লিমিটেড 
শপ 10609 1181, 085017 & 1৬2০1086175 00820257101 7710. 

ক স্বপন! ও সংগঠন ( £0117)10101 2150 01091157010) ) ; ভারত সরকারের 
সমর্থনে বিশ্বাযাঞ্চের পরামর্শে মাকিন সরকারের সম্মতিতে এবং ম'কিন, এটিশ ও ভারতীয় বিন্যোগকারিগণের 
সহবোগিতাষ ভহা স্থাপিত হহবাডে। ২৯৫৫ সালের জানুষাণি মালে ২৫ কোটি টাকার অনুমোদিত পুজি 

লইয়া! হহ1 ভারতীঘ (কোম্পাণী আইনের দ্বাএা বিধিবদ্ধ হয। ইহার আদাধীঞ্ত পুঁজির পরিমাপ ৫ কোট 
টাক1। উহাতে ভারতীয় বিনিযো |কারিগণের অংশ ৩৫ কোটি টাকা, ইংলগ্ডের কমনওয়েলথ উ্নঘুন অর্থ 

মংস্থান (কাম্পাণী লিবিটেড মারফত বৃটিশ বিশিযোগকাগগণের অংশ ১ কোটি টাক ও মাকিন বিমিয়োগকাগি” 
গণের অংশ ৫৯ লক্ষ টাকা। 

থ. উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (০15০5 200. £700003 8 ভবতের বেসবকারী 

শিল্পক্ষেত্রে খণদ'নেব উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হইছে । ১. শিল্পপ্রতি'ন স্থাপন, সন্প্রসারণ, 
ও উহ'দের যন্ত্রণাতিব আধুশিকীকবণেব জন্য খণনান , ৯. শিল্পপ্রণ্ষ্ঠানে দেশী ও বিদেশ 
বেসবকারা পুঁজিৰ অংশ গ্রহণে উৎসাহদান এবং ৩. শিল্পবিনিয়োগক্ষেতরে রেলরকারী 
মাপিকানাকে উৎসাহিত করা ও পু'জিব ব1জাবেব সশ্প্রদাবণ প্রভৃতি এই উদ্গেশ্ডের অন্তত? 
এ্গন্ত কহপোতেশন মিয্বোকত কার্ধ সম্প'দন করিতেছে £ ১. দীর্ঘ ও মাঝারিমেদাদী খু 
সংস্থানের জন্ব শিল্পগ্রতিষ্ঠীনের শেয়ার কিনিদ্া। সাধারণ পুঁজি সরবরাহ। ২. 



৯৬২. 

২, উহাদেব শেফ্াব, স্টক ও বড বা ভিযোফব' দক 'কিনিতে বা উহাদের বি্ব্যের বুজি 
গ্রহণ কবিতে পাবে । নিজে ডিবেঞ্চার কিনিলে তাহা পরে শেয়ার এ কোম্পানীর খুজি 
বপাস্তরিত কবিতে পাবে। 

৩ শিল্প গ্রতিষ্টানেব দেষ কিস্তিব টাকাব ও উহাবা বাজাব হইতে বা তপশীলী ব্যাস্ষ, 
সমবায় বাাক্ক, শিল্প অর্থসংস্থান কবপোবেশন, রাজ্য অর্থসংস্থান কবপে'রেশন বা অন্যান্ত 
অনুমোদিত লগ্ীকাবী প্রতিষ্ঠানেব নিকট হইতে খণ লইয়া থাকিলে এগুলিব জন্য গ্যারার্টি 
ছিতে পারে। 

৪, শিল্প অর্থংস্থান কবপোঁবেশন, বাজ্য অর্থসংস্থান কবপোরেশন, ব। অন্যান্য অন্গমোদিত 
লগ্্ীকাবী প্রতিষ্ঠান কোনও শিল্প গ্রতিষ্ঠ নেব শেয়াব বিক্রয়েব দায় গ্রহণ কবিঘ্া থাকিলে উহারও 
গ্যারান্টি দিতে পাবে । 

€. শিল্প গ্রতিষ্ঠ'নের যথাথ (01:71) **ণক্িক হুপ্ডি বা প্রত্যর্থ পত্র (1১0175158০7 

০৮০ ) নিজে স্বাকাব করিতে (৭000176) 5 বট্টা লা পুন ট্রা কনিতে পাসে । 

২. পরে।ক্ষভাবে ধণ 2 উন্নৎন বা স্ব প্য়োক্তরুপ /ময়াদী খণেব ভন্য পুনঃ অর্থসংস্থান 

করিতে পারে 
১. শিল্প গ্রতিষ্ঠানগুদিকে শিল্প অর্থস-্থ'ন ককপোবেশন, বাক্তা অর্থন'স্থান কবপোরেশন, 

শিল্প খণ ও বিনিয়োগ কল্পে বেশন ও অন্যান অন্ুমে দিন শ্রীকারী প্রতিষ্ঠান কতৃকি ওদত্ 
৩-২৫ বৎসরের মেয়াদা কণ ; 

২, ্প্ীলী ব্যাঙ্ক ও কন। লবণ বাস্ক কতক প্রদত্ত ৩-১০ বৎসরের মেগাদী খখণ। 
৩. উ বো সুইটি আ্র্ীক শগ্ঘণাল (য কানন পণিষ্টান কতক গুদত্ত ৬ মাস হইতে 

১০ বৎনকের মধো পনিশোব্য পু নি মে দা খণ (01১০7৮05776 01 

ও. শ্ল্পি অর্থস স্তন কহপোল্নেন, রাজ্য অর্থসংস্থান করপোবে*ন অথব। অন্মো দিত 
পগ্রীকাবী প্রতিদান প সঙ্গন বাডাইব।ব জন্য শিল্প উন্নন বাক্ক উহদের ব্য়েব, সক, বণ ঝ 
ভিবেঞ্জার কিনিতে পাবে। 

শিল্প খ্ণেব পুন:স গানই উচাব জন্য “ম উদ্দে্ঠ বি আইনে দ্বানা, গয়োজন হইলে, 
শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক পুন, অর্থ স্থান কবপে বেশনকে (070) উহা অন্তঙুত্ত করিবার 
ক্ষত! পাইয়াছে। 

৩. শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ উন্নয়ন সহ্হায়ত। তহবিল ( 10৫91017016 48851818109 

8810 ) নামে একটি অতিরিক্ত তহবিল হৃঙি করিবে । যে সকল শিল্পে, অত্যধিক বিনিয়োগ 
করিতে হয় বিএ বা! মুনাফার হার অত্যন্ত অল্প বলিয়া, ইত্যাদি নানা কারণে সাধারণ উপায়ে 
অর্থসংগ্রহে অন্থবিধা। হস, অথচ উহার! এরূপ গুরুত্বপূর্ণ যে উহাদের বিশেষ সহায়ত 
প্রয়োজন, এই তহবিল হইতে এপ শিল্পে আধিক সহায়ত্ত!। দান কর! যাইবে। প্রথমে কেন্ত্রী 
সরকাব-গ্রদত অর্থ লইয়। এই তহবিল গঠিত হইবে এবং সরকারী ও অন্যান্ত দত হইতে প্রায় 
খাঁণ, অনুদান, দ'ন, উপহার প্রভৃতি ইহার কলেবর বুদ্ধি করিবে। 

8. শিল্প উপ্নয়ণ ব্যাঙ্ক যে শুধু আর্থিক সঙ্গা়তাট দিবে, তাহ! নহে । ইহা বাজার খ 
সংক্রান্ত গবেষণার অনুসন্ধানের ভ্তাম প্রবর্তনানূলক কায়েও হাত ছে 

এবিং কারিগরি-ঘ্র্থনীতিক (76০১০-০০০5০7)০) পর্যালোচজা চাজাইষে 

: এষ সনও শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন, ব্যবস্থাপনা! ও মন্ত্রসারগের জন্ত কারিগরি ও প্রপাবনিখ 



মারজান কারবে। : সবাগান্ত্হ্' তারগেজঠালল, কাতার: কাক পূরণের জা পরিকল্পনা, 
ধম 'ও উন্নয়নের দ্বার! নূন শিল্প গ্রতিষ্ঠার দায়ি গ্রইণ করিয়াছে । 
. ইহার ব্যাপক দায়িত্ব পালনে যাহাতে কোন বাধা উপস্থিত না হয় সেজন্য একমাত্র নিজ্দের 
শ্_ীপজের জামিনে (০1) 89011716198 ) খণ নিষিদ্ধকরণ ব্যতীত উন্নয়ন ব্যাঙ্কের গ্রহণযোগ্য 

মন্ত কোন প্রকার, লগ্মীপত্রের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় নাই। 

উ. সম্বল (:০3071523) 2 উন্নয়ন ব্যাঙ্কের যথোপযুক্ত সম্থলের, যাহাতে কোনও অভাৰ 

নাহয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে । ইহার প্রারস্ভিক পুঁজি ১০ কোটি টাকা ছাড়। কেন্তরী 
সরকার প্রদত্ত ১৫ বৎসর পরে ১৫টি সমান বাধিক কিস্তিতে পরিশোধ্য ১৭ কোটি টাকার স্থাদ- 
বিহীন খ্খণ লয়! উন্নরন ব্যাঙ্ক কাধারম্ত করিয়াছে । ইহা ব্য কেন্দ্রীয় সরকার, ম্বাভাবিৰ 
শর্তে আরও খণ দিতে পারেন এবং ব্যাঙ্ক নিজের খণপত্র বিক্রয় করিয়া ও জনসাধারণের নিকা 
হইতে কমপক্ষে ১২ মাসের ঘয়াদী আমানত গ্রহণ করিয়। সগ্ধল বাঁড়াইতে পারে। ইহার উপ 
উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রিজার্ভ বাস্চ হইতে অনবিক ৯* দিনের মেয়াদে ২টি উৎকৃষ্ট সহিযুক্ত ট্রাস্টি দিবি 
উরিটি জম। দিয়া খণ লইতে পাঁরে এবং যথার্থ বাণিজ্যিক হুড ও প্রত্যর্থ পত্র কমা রাখিয়া! উহা 
উপর অনধিক ৫ বংসর পরধস্ত মেমাদের খণ পাইতে পারে। উচ্াছাড়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃ 
এই তহবিল হইতে অর্থ নয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ জাতীয় শিল্প খণ ( দীর্ঘ মেয়াদী লেনদেন 
তহবিল! 71601)7] [10011৭677] 0007৮ (0070 660))3 010670078) [170 

নামে জাতীয় কৃষি খণ (দীর্ঘ মেয়াদী ) তহবিলের ন্যায় একটি তহবিল প্রতিষ্ঠার কথ! আছে। 
উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এই প্রস্তাবিত তহবিল হইতেও ঞ্ণ লইতে পারিবে । রিজার্ড ব্যাঙ্ক প্রথমে এই 
তহবিলে এককালীন ১০ কোটি টাকা* খণ দিবে ও পরে ১৯৬৫ সালের জুন মাসে যে বৎসর 
শেষ হইবে সে বংসর হইতে প্রতি বংসর ৫ কোটি টাকা প্রদান করিবে। 

উন্নয়ন ব্যাঙ্ক যাহাতে অন্যান্ত অমমোদিত লগ্রীকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, খ্ধণপত্র প্রভৃতি 
কিনিতে পারে সেজন্ত কিংন! উহার নিজের লেনদেনের প্রয়োজনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই 
তহবিল হইতে উত্লয়ন ব্যাঙ্কে খুণ দিবে । আবার এই তহবিল হইতে অর্থ লইয়া রিজার্ভ খ্যাঞ্চ 
উন্ন্ন.ব্যাঙ্কের বণ্ড ব! ডিবেঞ্চার কিনিয়া উহার সম্বল বঢাইতে সাহাষা করিতে পারে। 

উপরোক্ত যাবতীয় স্থত্র ভাড়াও, ভারত সরকারের অনুমতি নইয়! উন্নয়ন ব্যাঙ্ক যে কোনও 
স্ত্র হইতে খণ লইতে, এমন কি যে কোনও ব্যাঙ্ক বা বিদেশে অবস্থিত লগ্মীকারী প্রতিষ্ঠান 
হইতে-বিদেশী মুদ্রায় খণ লইতে পারে এবং সরকারী ও বেসরকারী সুত্র হইতে উপহীর, 

অনুদান, দান গ্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারে। 
,রিজার্ড ব্যাঙ্কের স্তায় উন্নয়ন ব্ান্ককেও সর্বপ্রকার করভার হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে । 

রি ধস কার্য ও ভবিষ্যৎ ( ৮৮০105108 8১0 15৮০: )$ বিবিধ শিল্পের 

1৫ রস স্থানের সহিত জড়িত ধাবতীয় সমস্তা সমাধানের কেন্দ্রীয় সং 

ীটাধ্যা্ষ কাজ করিবে বলি! স্থির হইয়াছে । হ্ৃতরাং, সাধারণত অস্থান 
০০৬ গল ভিডি হয়, উন্নয়ন ব্যাস্ককে ভা 
'হইতে মুক্ত রাখা হস্টয়াছে এবং উন্থাঞ উদ্দেশ সাধনের জন্ যে কোন প্রকার কার্য যে কৌ 
উপায়ে সম্পাদনের জন্ত ইহাকে সবিশ্ষে ত্বাধীনতা, সম্বল ও সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। রি 

ইহা পুলঃঅর্থসংস্থানের কাজ রুদ্ছিবে বলিয় ইতিপূর্বে স্থাপিত পুনঃঅর্থসংস্থান করপোরেশন 
 সরঞ্াআিতোর আর গ্রয়োজন না খাঁর ₹-* ৯০ সম্িশ এটা সিনে লা জী , এ 



পূনুঃ অথসংস্থান বাবিদ যে কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে গঁদেছে খখৈর পরিগাণ .&* কা হী 
তত দ্বিগুণ কবিষা ১ কোটি টাকা কবা হইয়াছে ও পুন:অর্থসংস্থান বাবদ প্রদত্ত খণেব হিসারধের 
বকেষা পাওনাব (00৮২7110170 1১212700 ) উপব এই উধ্বপীমা গয়োগ কবা হইবে 

স্থিব কবা হইয'ছে। এইবপে উন্নঘন ব্যাঙ্কের অধীনে পুনঃঅর্থসংস্থানেব পবিমাণ বৃদ্ধি করা 
হইয়াছে। উদ্দেশ্য ও লক্ষেব মিল থাকাধ ভবিষ্তৃতে শিল্প অর্থসংস্থান কবপোবেশনেব (]. চন, 0.) 
ও জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কবপোবেশনকেও (টব... 0. 0. ) ইহার সহিত একীভূত (10007) 
কবিবাব প্রয়োজন দেখ| দিতে পাব। ইহাব ফলে ভাবতে সীমাবদ্দ স্মলেৰ আবও যথার্থ 
ব্যবহা সম্ভব হইবে । 

ইউনিট ট্রাস্ট অব ইগ্ডিয়। 
হাথ 2057 0 10 

ক. ভূমিক। (10650090007) ) 8. স্বল্পোন্নতদেশেব উন্নয়নমূলক কার্যপ্রক্রিয়ার পক্ষে 
অপবিহায একটি « « হইল, (দশেব বিভিন্ন অংশেব স্যকে সংগ্রহ কবিষ। উহা এমনভাবে 

গতিখাল কৰা যেন এ সঞ্চষ বিনিযোগেব পথে প্রবাহিত হয। এই সকল দেশেব মোট 

মঞ্চয়েব পরেম « €যে জনেব তুলনায় খুণই অপ্রতুল  উপবস্তু এই স্বল্প সবযেণও একটি অংশ 
অনুৎপাঁদনশীল কাজে ব্যবহৃত হয। ভাবতেব মত দেশে অন্ুৎ্পাদনশীল খ'তে সঞ্চয়ের 
একটা অন্ণ পাঠিত তইবাব কাবণ এই খে, এ সকল দেশে টাক ও পুঁজিব বাজাব 
সুসংগঠিত নহে । অথচ, এই বাজাব স্থসংগঠিত না৷ হইলে সঞ্চয়কারীদেব সঞ্চয়েব তাবল্য ও 
নিবাপত্তা বজ । বাখিম। লাভজনক ভাবে উহা! বিনিয়োগ কব! যায় না। সমাজেব সঞ্চয়কে 
গতিশীন কবাব দাধাবণ সমস্তাব সহিত জড়িত হইয়। আছে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কাবীদেব সঞচয়েব প্রশ্ন। 
ইহাবা সমগ্র সঞ্চয়কা বীদেব একটা বিবাট অংশ । এককভাবে ইহাদেব ব্যক্তিগত সঞ্চয়েব পবিমাণ 
নগণা হইলেও সামগ্রিক বিচাবে অর্থনীতিতে ইহাবা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্ান দখল কবিঘা 
আছে, কাবণ মোট অর্থসবববাহে ইহাদেব অবদান কম নহে। সমাজে বিনিয়োগকাবীদের 
প্রধানত বুহৎ ও ক্ষুদ্ধ এই ছুইভাগে ভাগ কবা যায়। বুহৎ বিনিয়োগকাবীবা নিজেদেব যাবতীয় 
সম্বল একত্রিত বিষ! উৎপাদনের কাজে লাগাইতে পাবে এবং এ ব্যাপাবে তাভাব। বিনিযোগ 
সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের পবামর্শ লাভ কবিতে পাবে । 'কন্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকাবীরা এই সুবিধা! 
পায় না বণিয়! অন্যেন দঘাব উপবে নিভব কবে। পু'জিব ও টাকার ব।জাবেব কার্যকলাপ সম্পর্কে 
অনভিজ্ঞতাব কলে শিল্পেব মান্কানায় ইহাব| অংশ গ্রহণ কবিতে পাবে ন|। ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত 
বিনিযোগকাবাদের £৭% ্মবিব| মঈন 'য ্হাবা ইহাদের স্বশ্পসঞ্চর় বিভক্ত কবিয়া বিভিন্ন 
লাভজনকখাতে খাটাইনে পাতে না| ফলে মগ সঞ্চকে একটিমদ় ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ কবিতে 
বাধ্য হয়। এই প্রকা কাজেব ঝুঁকি ৭ বিপদ সহজেই অনুমের। বহঙ্গেত্রেই ইহাদের 
বিনিয়োগ লাভজনক হয় না। দেশে যখন মূল্যন্তব বাডিনে থাকে হখন সঞ্চয়ের গতিশীলত। 
কৃষ্টি কব| এক জট- সমস্য| ভইস। দরডায়। এমতাবস্থায় সবক।বী বিধিব্যপস্থ। গ্রহণ অপবিহার্ধ 
হইয়া উঠে। মূলত এই এুয়োজন মিটাইলান উদ্দেশ্টেই ইউনিট ট্রান্ট অন ইঞ্ডিগাব প্রতিষ্ঠা। 
এই প্রত্্ঠান ক্ষুদ্র ও মাঝাধি সঞ্চ'কাবী'দের বিনিয়োগে বিশেষজ্ঞদেন পরামর্শ লাভেব 
ব্যবস্থ| করিবে। বিনিয়োগযোগ্য অর্থকে ভাগে ভাগে বিভক্ত করিয়৷ বিভিন্ন শিল্পে 
ব্যাপকভাবে ছড়াইয়। দিবে। ইহাতে লোকসানেব সম্ভাবনা হাস পাইবে । বিনিয়োজিত 



ক্ষতের 'সরাপত্তা, নিয়মিতভাবে জক্্যাংশ প্রাগ্তর নিশ্চয়ত! ও পুজিমূল্য বৃদ্ধিজনিত (08018 
"81079018600 ) অপবাপব স্থবিধ। সঞ্চয়কাবীবা ভোগ কবিবে। 
/ খ. স্থাপন। ও সংগঠন (101:77961010 & 01%2101580017 )2 ১৯৬৩ সালেব ৫ই 
ডিসেম্বব ভাবতীয় পার্লামেন্টেব এক আইনেব বলে ইউনিট ট্রাস্ট অব ইপ্ডিয়। স্থাপিত হয়। ইহা 
মবকাবী ক্ষেত্রের অন্তভূক্ত । ১৯৬৪ সালেব ১লা জুলাই হইতে ইহা! কাধ শুরু কবিয়াছে। ৯জন 
সদন্ত (ট্রাঞ্টী ) লইয়! গঠিত একটি বোর্ড ট্রান্টেব কর্য পবিচালনা কবিবে। বোর্ডে সভাপতি 
যদি সর্ব সমযেব জন্য ( 010 6079) নিযুক্ত না হন, তবে বিজার্ড ব্যাস্ক উল্লিখিত ৯ জন সদস্য 
( ট্াস্টা ) ছাডাও আবে! একজন কার্ষনি্ধ|হক ট্রার্টা নিয়োগ কবিবে। 

গ. উদ্দেশ্য ও কার্ষক্ষেত্র (০৮1০০ 8 9০016 )£ এই ট্রাস্ট ক্ষুদ্র ও মাঝাবি 

সঞ্চয়কাবীদেব সঞ্চয, ইউনিট বিক্রঘ কবিয়া সংগ্রহ কবিবে। এইভাবে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে 
হা নির্বাচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ কবা হইবে। ক্ষুদদ ও মাঝারি 
সঞ্চষকাবীর্দেব আর্থিক অবস্থাব দিকে লক্ষ্য বাখিয়া ইউনিটের মুদ্রিত মূল্য (2০6 ৪19) 

সর্বোচ্চ ১০০২ হিসাবে ধার্য কবা হইয়াছে। আপাততঃ, ক্ষুদ্র সধ্যকাবিগণেব নিকট হইতে 
১০০ কোটি টাকাৰ পবিমাণ পুঁজি সংগ্রহ ও লগ্রী কবাই ইহাব লক্ষ্য। 

ঘ সম্বল (1:55001065)2 ৫ কেটি টাক'ব প্রাথমিক পুঁজি লইগা ট্রাস্ট কার্ধাবন্ত 

কবিম্নাছে। এই পু'জির মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠনেৰ অংশ নিষ্নব্প । __বিজার্ড ব্যাঙ্ক ২ইকে টি 
টাকা জীবনবীমা কবপোবেশন ৭৫ লক্ষ টাকা, কেন্দ্রীঘ সব্কাব ৭৫ লক্ষ টাকা, বেসবকাবী 
ক্ষেত্রের তপশীলতূক্ত বাণিজ্যিক ও অন্যান্য অর্থসবববাহকাবী প্রতিষ্টানসমূহ_-১ কোটি 
টকা। এই প্রাবন্তিক পুঁজি বিভিন্ন লগ্ীপত্রে (০০71695 ) একপভাবে লগ্মী কবা হইবে 
ঘেন তাহা হইতে গডে ৬%-এব অধিক হ্রাবে আয হইতে পাবে । এই প্রাবস্ভিক লম্ীব ভিত্তিতে 
সমমূল্যেব কতকগুলি “একক” (00716) সৃষ্টি কবিযা তাহা লগ্রীতে ইচ্ছুক জনসাধাবণেব 
নিকট বিক্রয় কব। হইবে । এ এককগুলি বিক্রঘ কবিষ! যে টাক। পাওঘ| যাইবে তাহা, আবও 
নানারূপ লগ্মীপত্রে (যথা সবকাবী লুগ্রীপত্র, শিল্প প্রতিষ্ঠানেৰ শেষাব ও ডিবেঞ্চাব প্রভৃতি) লগ্মী কৰা 
হইবে। ট্রাস্ট কতৃক বিক্রীত প্রত্যেকটি 'ইউনিটের” মুদ্রিত মৃণ্য (1০৪ ৬৪18৪ ) ১০ টাকা 
কম ও ১০০ টাকাব বেশী হইবে না। ইউনিটগুলিৰ উপবে বিভিন্ন সমযে ঘোষিত লভ্যাংশেব 
পবিমাণ অনুযায়ী উহাদেব দব নিকপিত হইবে এবং সেই দবে এ গুলিকে বাজাবে বিক্রয় 
কবা হইবে। ট্রাস্ট কখন কি দবে ইউনিটগুলিকে পুনবাষ ক্র কবিয়৷ লইবে তাহা বিভিন্ন 
সময়ে ঘোষিত হইবে। ইউনিট ক্রযেব ব্যাপাবে কোন সীম৷ বাধিয! দেওযা হয নাই-_- অর্থাৎ ষে 
কোন ক্রেতা তাহাব ইচ্ছান্থুযায়ী যত খুশী সংখ্যক 'ইউনিট” ক্রয় কবিতে পারিবে। 
ইউনিটগুলিকে প্রযোজনমত হস্তাস্তব কব! চলিবে । ব্যান্কেব নিকট ইউনিট জম! বাখিয়৷ তাহাব 
বিনিময়ে খণ পাওযা যাইবে । 

৬. কার্য (£800610105 ) 8 ফ্টেটব্যাঙ্ক অব ইত্ডিষাৰ ও অপব ৩৬টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের 
৩৫৭০ হাজাব শাখার মাধ্যমে ইউনিট বিক্রয়েব দ্বাবা অর্থ সংগ্রহ কৰা হইবে। ইউনিট বিক্রযলন্ধ 
অর্থ স্ুনির্বা চিত শিল্প প্রতিষ্ঠানেব শেযাব ক্রয়ে জন্য বিনিযোগ কবা হইবে এবং প্রতি আধ্িক 
বৎসরেব শেষে খবচ বাদ দয়। যে লভ্যাংশ পাওয়া যাইবে উহাব শতকবা ৯০% ইউনিট- 
ক্রেতাদের মধ্যে ব্টন কবা হইবে । এই বন্টনযোগ্য লভ্যাংশেব পবিমাণ বিনিম্বোজিত অর্থের 
শতকর! ১৭ ভাগ হইবে বলিয়া! অন্থুমান কর! হয়। যেহেতু ট্রাস্ট ইউনিট ক্রেতাদদেব তরফে 
ও উহাদের স্বার্থে কাজ কবিবে সেইজন্ত ট্রাস্টকে আয়ন্কর, অতিরিক্ত কব এবং অন্ভাগ্ক কর্ 



ইন্ডাদি হইতে “সম্পূর্ণভাবে 'রেহাই দেওয়া হইবে। ্নেপ্টাকিল প্রতিটসি' এ? ১১০ রি ছ্ 

অর্থপ্রদান করিয়াছে তাহাদের এ পুঁজি-লব্ধ আয়কেও অতিরিক্ত মুনাফা! করের হান ₹হ ১ 

য্েহাই দেওয়া হইযাছে। ইউনিট ক্রেতারা তাহাদের লভ্যাংশের উপরে কোন আয়কর বিষে 
না বটে তবে অতিবিক্ত কর তাহারা দিবে। 

চ. মন্তব্য ( 01031701565 )2 ১, ভারতে এই প্রকারের প্রতিষ্ঠান ইহাই প্রথম | 

ইংল্য/ও ও আমেবিকাষ এই প্রকারের বহু প্রতিষ্ঠান আছে এবং উহারা সঞ্চয় সংগ্রহ ও 
বিনিয়োগের নেত্র গ্রভৃত কাজ করিষা যাইতেছে। ভারতেও বিনিয়োগের অনুকূল আবহাওয়া 
্্টিব জগ্য এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার হুষ্টির জন্য বেসরকারী ক্ষেত্রেও অস্ুর্ূপ কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথ! বিভিন্ন দিক হইতে উত্থাপিত হইয়াছে । এই দাবির মধ্যে যুক্তি আছে 
স্বীকাৰ করিতে হইবে। ২. এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের ইউনিট ক্রয় কবিয়! অর্থ লগ্নী করিলে 
সঞ্চম়কারীদের ষথার্থই উপকার । কাবণ ট্রাস্ট স্বীয় লাভের শতকরা ৯০% লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন 
করিয়। দিলে উহা! বিনিযোজিত অর্থেব শতকরা ১০ ভাগ হইবে বলিয়। অনুমান করা হয়। 
ক্থতরাং দেখা যায় যে অন্ত প্রকাবে সবাসরি বিনিয়োগ ন! করিয়া (যেমন শেয়ার ক্রয়ে ঝা 
ঝণপত্রে) ইউনিট ক্রয় করিলেই অধিক অর্থ গমের সম্ভাবন। ৷ তদুপরি এই মুনাফা অনত্িবিলম্বেই 
বটিত হইয়া যাইবে। ৩. বিনিযোগকারীর। পরিচালন। সংক্রান্ত নানাবিধ অস্থৃবিধা হইতে মুক্ত 
থাকিবে। ৪. সর্বোপবি ট্রাস্টের এরূপ কাজের দ্বাব! মুদ্রান্ফীতি বিবোধী ফল লাভ কর! সম্ভব 
হইবে। ৫. তাহাছাডা, ইভার মাবফত লম্ী করিলে লগ্লীকারিগণের লগ্মীর্ুত অর্থের নিবাপতর। 
ও তাবল্য (অর্থাৎ, যে কোন সময উহা বর্ধক রাখিয! খণ লওয়ার এবং বিক্রয় করিঘা 
অর্থ ফিরিঘা পাওয়ার ও হস্তান্তরের সুবিধা ) বজায় াকিবে। 

তবে সবকারী আযত্বীধীনে এইবপ একচেটিয়! ট্রাস্ট স্থাপিত হওয়ায় বেসরকারী বৃহৎ 
লগ্্লীকাবাঁদের মধ্যে আশঙ্কা জাগিয়াছে যে, ইহাতে পশ্চাৎদ্বার দিযা শিল্প ক্ষেত্রে জাতীয়করণের 
চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এইরূপ আশঙ্কাব পশ্চাতে কোন সারবত্ব এখন পর্যন্ত নাই। কারণ 
ইউনিট ট্রাস্ট অন্যান প্রতিষ্টানেব শেষাব প্রভৃতিব মাঁলিক্ হইলেও উহাদের কার্ধে হস্তক্ষেপ 
করিবে, একথ| বলা যায় না। কাবণ, জীবনবীমা কর্পোরেশন অনেক বেসরকারী-িল্প 

গ্রতিষ্টানের শেয়াবেব মালিক হইয়াছে, কিন্ত এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্ধে কোন হস্তক্ষেপ 

রে নাই। 
১ জ্ুদ্র ও মধ্যমায়তন শিল্পের অর্থসংস্থানের প্রতিষ্ঠান ও ব/বস্থাসমূহ 

মা বঞএবযেোরিও হঘওঘাণশ্য10ও ঞ&বা 400ব0179 দো 81441,, 
8০4-5 47) 0101014 91% ব00511718 

ভারতে ক্ুদ্র ও ম্ধ্যায়তন শিল্পসমূহের মাধ্যমগুলিব মধ্যে রাজ্যঅর্থসংস্থান করপোরেশন 
গুরলর্থমস্থান করপোরেশন, সেট ব্যাঙ্ক, নিশ্চয়তাদান সংস্থা, জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প করপোরেশন 
ঈব্ই এবং রাজ্যপরকারের শিল্পে সাহাধ্যদান আইনের অন্তর্গত ব্যবস্থা (986 18 & 
80008105 48৮) উল্লেখযোগ্য ৷ নিম্নে উহাদের সগ্ষিপ্ আলোচন| করা গেল । 

১” বীজ্যঅর্থসংস্থাম করপোরেশনসমূহ 
57515 চা810181, 0০070877073 

ক. স্বাপনা ও সংগঠন (£00778500 ৪৫ 07889188019 9 3 - কেরলদাজ 
দযপিছাযালিকানার যৌখনুলধনী ফারবারেন্ ও নমবার.ভিতিতে সংগঠিত বৃহদায়তল নিজপ্পকিহীতহর +বার্বসাজের 



৮-কশীপ কহপোরেখন ( [দি ) স্বীগিত ইইলে, ভারতে বিভিষ্'রাজো অবস্থিত একক্মালিকা না, 

হী কারবার ও সীমাবদ্ধ মালিকানার*যৌথযুলধশী কারবারের (0715569 11001590 601075805) ভিত্তিতে 
সংগঠিত কু এবং মাধানিক আয়তনের শিল্পপ্রতিষ্টানগুলির জন্য পৃথক অর্থনংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
প্রয্লোজন দেখা দেয়। একনি ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর যাদে রাঁজ্যসরকারগুলিকে অর্থসংস্থান করপোরেশন 

স্বপনের ক্ষণত| দ্যা পালামেন্ট কর্তৃক একটি রাজ্যঅর্থ-ংস্থান করপোরেশন তশইন (86569 [7/0820291 
0০92০075610 406, 1951 ) পাস হয। বর্তমানে ভারতের ১৫টি রাঁজোই একপ তর্থসং-স্থান করপোরেশন 

কার্ধরত রহিয়াছে। রম 

সংশ্লিষ্ট বাজাসবকারগুলিব অভিরুচত্রমে ইহাদেব পুজিব প্বিমাণ নানতম ৫০ লক্ষ 
টাক! হইতে সর্বাধিক ৫ কোটি টাকাব মধ্ো নির্দিষ্ট । উহাঁদেব শেষাবেব ৭৫ শতাংশ 
সংশ্লিষ্ট বাজ্যনবকাব, বিজ[ বযস্ক, তফসিলতুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ, সমবাধ ব্যাস্, বাম! কোম্পানী 
ও অন্থান্ত অর্থলগ্রীকাবী প্রতিষ্ঠান খবিদ কবিযাছে। বাকি ২৫ এতাংশ জনসাঁধাবণেব 
নিকট বিএধ কবা হইয়াছে। ১৯৬৩-৬৪ সাল পর্ষন্ত ভাবন্রে ১৫টি বাজ্যেব অর্থসংস্থান 
কবপোবেশনগুলিব আদাযাক৩ পুঁজিব মেট €বিমাঁণ হিল ১৫ ৩২ কোটি টাকা । ইহাদের 
শেয়াবেব মৃশ্য প্রণ্যণ সম্পর্কে বাজ্যসবকাবেব শিশ্চয*| প্রদত্ত হইছে এবং লভ্যাংশের 
সর্বোচ্চ সামা ৫ শতাংশের মধ্যে কেন্দ্র সবক বেব সহিত পবামর্শপূর্ক বাজ্যসবকার নির্দিষ্ট 
কবিষা থাকেন। কবপোবেশনেব শেধাবগুলিকে ভাবতেন ট্রাস্ট আইনেব অন্তর্গত প্ট্াঞ্টী 
সিকিউবিটি, এবং বাহ্ধি” কোম্পানী আইনেব অন্ত টি 'অন্রমোদিত সিকিউবিটি? হিসাবে 
গণ্য কব হয়। 

শিল্পঅর্থসংস্থান কবপোবেশনেব হ্য ঘ ইহাদেব পবিচালনাভাবও একজন কবিষ! ম্যানেজিং 

স্ডিবেক্টব, একটি কাষকবী সমিতি ও একটি পবিচালক পর্যংএব উপব ন্যান্ত। 
খ. উন্দেশখ্য ও কার্ধক্ষেত্র (0১165 ৪4 50016). বিশেষৰপে এককমালিকানা, 

অংশীদাবী কাববাব ও সীমাবদ্ধ মালিকানাব যৌথমূলধনী কাববাবেব ভিত্তিতে সংগঠিত 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র ও মধ্যমায়তন শিল্প প্র ষ্টানেব অর্থসংস্থান্ই ইহাব ওখান উদ্দেষ্তয। 

পা. জন্ধল (£5500:063 ); ১. নিজম্ব আদাষীক্কত পুঁজিঃ ২. প্রয়োজনবোোধে 

নিজ ডিবেকাব ও অন্থান্ট খণপত্র বিক্ুধল অর্থ; এবং ৩. অন্ন ৫ বৎসবেব মেয়াদে 
জনসাধাবণেব নিকট হইতে গৃহীত আমানত-এই ত্িনটিই ইহাদ্বে আর্থিক সম্বল। 
ইহাদেব খণপত্রগুলিব আসল প্রত্যর্পণ ও উহাদেব প্রদেষ সদ সম্পর্কে বাজাসবকাব 
নিশ্নত। প্রদান কবেন। জনসাধাবণেব নিকট হইতে গৃহীত আমানত উহাদের আদায়ীরুত 
পুঁজিব পাঁচগুণেব অধিক হইতে পাবে না। 

১৯৬৪ সালেব মার্চ মাস পযন্ত ১৫টি বাজ্য অর্থসংস্থান করপোরেশন খণপত্র বিক্রয় করিয়। 
মোট ২১৩ কোটি টাকা ও আদায়ীকৃত পুঁজি মোট ১৫ ৩২ কোটি টাকা সংগ্রহ কবিয়াছিল। 
১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি পযন্ত মাদ্রাজ, কেবালা) অন্ধ, মহাবাষ্টু ও আসামেব বাজাঅর্থসংস্থান 
কবপোরেশনগুলি মোট ৯১ কোটি টাক! জনসাধারণেব নিকট হইতে ঈওধা৮-- 
৭টি কবপোবেখন বিজার্ভব্যান্ক হইতে মোট ৪ কোটি টাক। মাঝাবি মেযাদেব ৭৭ পাহয়ারিএ 
৯টি করপোবেশন সবকাবেব নিকট হইতে ৯ দিনে মেযাদে ২'২ কোটি টাকা খণ পরুন 

ঘ. কার্যাবলী ( £818000109 ) 2 ১. ইহাঁবা সবকারী ও বেসবকারী বিকিউগিটি, 

স্থারর ও অন্থাবর সম্পত্তি গ্রভৃতির জামিনে ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানেব ডিবেঞ্চার খরিদ রিয়া 
অনধিক ** র্লবের সেগ্াদে প্রত্যক্ষ খপদান করে। ২. অন্তত্র হইতে শিল্পগীতিয়ান 



কর্তৃক অনধিক ২০ বসবেব 'মযাদে সংগৃহীত খণের প্রত্যপণ সম্বন্ধে খণদাতাকে নশ্চজ্: 
দান কবে। ৩. শিল্পপ্রতি্টানগুটিব শেযাব ভিবেঞাব প্রভৃতি বিক্রষের দায়গ্রহণ করে? 

৪, ইহাব| খণেব স্থদ গ্রদন ও আসল প্রত্যপণে খেলাপকাবী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ভার 
গ্রহণ ৪ উহাদের বন্ধাকী সম্পত্তি বক্র কব্তে গাঁবে। ৫. বাজ্যসরকার কতৃক ক্ষুত্্ , 
শিল্পে খণদানেব শ্ষেত্রে ইহাব। পজ্যসন্কাবেব গুতিনিধিত্ব কক্তে পাবে। ৬. হইহাবা 
পুনঃঅর্থ স-স্থান কবপোবে*নেব অন্তভূক্তি হইফ। শিল্পে পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থবিধালাভ করিযাছিল। 
বর্তম'নে এই ব্ষিষে ইহাবা শিল্প উন্নন ব্যাক্কেব অবীনস্থ হইযা কাজ করিতেছে । 

উ. সম্পাদিত কার্ধ (৬৮০1017)6 ৪190. 8.017160176165) 2 ১, ১৯৬৪ সালেব মার্চ 

মাঁস পযস্ত সকল বাজ্য অর্থসংস্কান ক্পোবেশনগুলি মোট ৮৭১৪ কে।টি টাকার ৰণ মঞগ্তব 
কবিয়ছে । ৬৬|ব মধ্যে ৫৪:৭০ (ক।টি টাকা বিতাধিত হইয়াছে । ২. ১৯৬৪ সলেব মার্চ পর্যন্ত 
উহাদের দ্বশ শ্ল্পগতিষ্ট'ণ্বে **৩ খ্ণপত্রের পবিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ টাক।। ৩. ইহাঁদেব 
সাহাধ্যঞ্ঞ্ত শিল্পগুলব মধ্যে সতাবস্ত্, উদ্জিনীযাবিং, বিদ্যুৎ সবববাং, তৈলনিফাঁশন, চা ও 
রখাব বাগিচউ প্রধ।ন | ভও। পরবকরুনী € ন *ৎসবে ইভাব! ৫০৬৮ (কাটি টাক।ব খণ 
মগ্তুর কখিমাছে | 

চ. সমালোচন। ( ০131101587)5 ) 2 ইভাঁদেব হিকছ্ধে উত্থাপিত অভিযোগেব মধ্যে 
উল্লেখনীয় ৮ ১. ক্ষুদ্র ও মধ্যমাযতন শিল্পেব গুধোছনেপ তুলনায় ইহাদেব ওদত্ত সাহায্য নগণ্য । 
১, ঞণেব আবেদনপত্র (বখ্চেণায় অত্যধিক বিপ* হথ। ৩. অধিকাংশ আবেদনপত্র নামগ্জুর 
করা হয়। ৪. খ্ণমঞ্চুবীতে পেন্স কত ২ শিল্পঞুতিষ্ঠ নগুনিব প্রতি পন্ষপাতিত্ব কৰা হয় 
ইত্যাদি। ৃ 

ছ. মন্তব্য (0027161)6ও ) £ ইহাদ্ণে কাষে দোষাবোপ কবা হইলেও ক ন্গেত্রে 
কতকগু।ণ অন্থুবিধ।ই এছন্য অধিক দ।ধা। যেমন_-১, আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের 
হিসাবপত্র মঠিকণপে বন্ষণ|বেক্ষণ কবে না। তবাং খণ মধ্ধব কনিবাব পূর্বে উহাদের প্রকৃত 
অবস্থা অন্তধাবনে দীর্ঘ সময প'গে। ২. আবেদণক বা এতিষ্ঠানগুলির জামিন বাখিবাব 
উপযুক্ত সম্পাত্বব অভ।ব তনেকেধ আবেদনপত্র নাকচেব কাব্ণ। ৩. ক্ষুদ্রপ্রতিষ্ঠানগুলির 
দক্ষতা ও সাফল্য অল্প কষেকটি ব্যতিব উপব শিভবশীল বলিয়া উহাদের স্বািত্বের অভাব । ৪, 
আবেদন পত্র বিবেচনাব চন্য উপযূও কাবিগাৰ বিশেষজ্জেব অঙ।ব ইত্যাদি। তবে সম্প্রতি- 
কালে বিজ ব্যান্ক কতৃকি জা অর্থসংস্থান কবপোবেশশগুলিব কাষাবলীর সমীক্ষা' সম্পাদন, 
কয়েকটি বজ্যে ইভ'পেণ ৩ নিধি হিস।বে ক্ধ করিতে সেট ব্যাঙ্কের সম্মতি, খণ-নিশ্চধ্ত| দান 
কাধন্ুচীতে 9 পুশ+অর্থসংস্থাণ ক।যপবিধিতে রাজ্য অর্থপ-স্থান করপোবেশনগুনিব অস্ত ্তি 
দ্বারা ইহাদেব কাধাবলীব উন্নধন ও সম্প্রসারণের চেষ্ট। চলিতেছে । ১৯৬২ সলে রিজা ব্যান, 
ইহাদেব কাষাবলীব কিভাবে উন্নতি কৰা যায় তাহা! অনুসন্ধানের ভন্য একটি অনুসন্ধান সমিতি 
নিয়োগ কবেন। এই অন্ুসন্ধানকাবী সমিতি ১৯৬৪ সালে উহাব রিপোর্ট পেশ করিয়াছে ও 
বর্তমানে উহা বিজার্ভ ব্যাঙ্কেব বিবেচনাধীন রহিযাছে । 

২. (স্টেট ব্যাঙ্ক 
হি 88৭8 0৮ খা) 

কষুদ্রায়তন শিল্পে স্টেট বাঙ্ক নিয়োক্ত উল্লেখষে!গ্য নানাবিধ. সহায়তা প্রদান করে! 
১. ক্ষুদ্ায়তন শিল্পগুলির ই্ননে রাজ্ অর্থসংস্থান করপোবেশন, সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ, কেন্দ্রীয় একং 



স্ইাধিরকার ও অন্যান ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টার সমন্থয় সাধনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া ১৯৫৬ সালে 
শেষভাগ হইতে ৮টি মনোনীত এলাকায় একটি পথদেশক কর্মন্চী (01106 ৪০1,0770 ) প্রবতিত 
হয়।' ইহাতে খণপ্রার্থী ক্ষুদ্িষ্প স্থানীয সমবাষ ব্যান্ক অথবা স্টেট ব্যাস্কেব শাখার নিকট সর্ব- 
প্রকার খণের আবের্দনপত্র পেশ কবিধ| থাকে । বাজ্যপবক বেব শিল্প দপ্ুব, ক্ষুদ্রশিল্প সেবাসংস্থ। 
“প্রভৃতিব সহযোগিতীয় এ আবেদনপত্র বিবেচিত হয। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত এই কর্মহ্চী ৩৮৯৯ 
কষু্রশিল্প প্রত্তষ্ঠানে বিস্তৃত হয এবং মঞ্জুবীকূত খণেব পরিমাণ দাভায় ১৭৬ কেট ট।ক|। 
ইহা ছাঁড৷ স্টেট ব্যাঙ্কেব সহযোগী ব্যান্কগুলি আবও ৮৬৩ ক্ষু্রশিল্প সংস্থায ৬৭ কে।টি টাক। খণ 

দিয়াছে। 
২. পথদেশক কর্মস্থচীব অন্তর্গত ক্ষুদ্রশিল্পসংস্থাগুলিতে স্টেট ব্যাঙ্ক উদাব খণদানেব নীতি 

(11190711500. ৮:০01৮ 501)0176 ) গ্রহণ কবিয়াছে । 

৩. ১৯৬০-৬১ সালেব জাতীধ ক্ষুদ্বশিল্প কবপোবেশনেব সহিত চুক্তিবদ্ধ হইযা ক্ষুদ্রশিল্পে 
খণদ(নকার্ষে উহাব নিশ্চঘতাদানেব কান্থচীব সম্প্রসাবণেব জন্তা স্টেট ব্য।ঙ্ক ১৪টি ক্ষদ্রশিল্পসংস্থাকে 
৪৮৬ কোটি টাকাব খণ মঞ্চুব কবিয়াহে। ইহাব নিয়ম হইতেছে, ক্ষুদ্রশিল্পগুলিব কাচামাল হইতে 
তৈম়াবী পণ্য পথন্ত সকলত্রবোব জামিনে স্টেট ব্যান্ক উহাদেব পূর্ণ মূল্য পযন্ত খণ মগ্তুব করিবে। 
ইহাতে স্টেট ব্যাস্ক উহাব সাধাবণ'সীমাব অধিক যে পবিমাণ খণ মৃ্জুব কবিবে সে সম্পর্কে জাতীয 
ক্ষুদ্রশিল্প কবপোবেশন নিশ্চঘতী দান কবিবে। 

৪. বিভিন্ন বাজ্যেব বাজ্যঅর্থসংস্থান কবপোবেশন কতৃক ক্ষদ্রায়তন শিল্পে খণ প্রদান কার্ষেব 

দক্ষতাবৃদ্ধি ও সম্প্রসা্ণে সহাযতা কবিবাব জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অনেকগুলি বাজ্যঅর্থসংস্থান 
কবপোবেশনেব প্রতিনিতিত্ব কবিবাব ভাব গ্রস্থণ কবিয়াছে। 

৫. ১৯৬০-৬১ সালে স্টেট ব্যাঙ্ক সুমবায ভিন্তুতে গঠিত ক্ষুদ্রশিল্পে ( শিল্পসমবায়) খণদান 
আরম্ভ কবিধাছে এবং ৮টি শিল্প সমবাষে মোট ১৫৯ লক্ষ টাক! খণ মঞ্জু কবিয়াছে। 

৩. নিশ্চয়তাদান সংগঠন 
000878৭7525 08051517501 (8555785320৮ 0 18018 ) 

কষুদ্রশিল্পে বাণিজ্যিক ব্যান্ক ও অগ্ঠান্য লগ্মীপ্রতিষ্ঠান যাহাতে সহজে খণদানে সমর্থ হয় সেজন্য 
উহাদেব অন্নমোদিত খণেব আবেদন পত্রে খণপবিশোধ সম্বন্ধে বিজার্ ব্যাঙ্কে অধীনে 
নিশ্চঘতীদ।নেব জন্য একটি নিশ্চয়তাদান সংগঠন ১৯৬০ সানেব ১লা৷ জুলাই স্থাপিত হইযাছে। 
প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৯৬৪ সালেব মার্চ অবধি নিশ্মঘতাদানেব জন্য মোট ৮৭৫১ আবেদনপত্র 
মণ্ডুব হইযাছে এবং এই বাবদে মোট মঞ্জুবীকৃত অর্থেব পবিমাণ ৩২৮ কোটি টাকা । 

৪. শিল্পে রাজ্যসহায়ত। আইন 
97787758101 10057781255 408 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পবিকল্পনাকালে বিভিন্ন রাজ্যসবকাবগুলি উহাদেব স্ব স্ব বাজ্যে রাজা- 
সহায়তা আইনেব অধীনে মোট ১০০৭ কোটি ট।কা ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানে খণদান কবিয়াছে। 

£, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ স।হায্য 
€৭ 1190, 50720775৭20 

ক্ষদায়তনশিল্পেব উন্নয়নে প্রত্যক্ষ সহায়তাদানেব জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বংসর তাহাদেব 
বাজেটে ক্ষুদ্রশিল্পে খণদানেব জন্য রাজ্যনরকারগুলিকে অর্থ বরাদ্দ করিয়! থাকেন। এই খণ 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৮-৫৯,১৯৫৯-৬* ও ১৯৬৬১ সালে প্রদত্ত সহায়তার পরিমাণ 



যথাক্রমে ৪৬৪ ফোট। ৪৭৭ কোট ও ৮০৪ ০11 6111 ১৮৩৮-হপ্যকামাহ লা মাত 

বরাদের পরিমাণ ছিল ৫৬০ কোটি ট/কা। 

৬. জাতীয় ক্ষুত্রশিল্প করপোরেশন লিমিটেড 
70৭81, 97151. হখা00978155 ০052০875102 ৮80৬5 0, 

ক. স্থাপনা ও সংগঠন (10110980601) 800 01691015900 ) 2 ১৯৫৫ স'লের, 

ফেব্রুয়ারি মাসে ১* লক্ষ টাকা অনুমোদিত পু জি লইব1 সীমাবদ্ধ মালিকানার যৌথমূলধনী কারবারের আকারে 

ইহ| গঠিত হইয়াছে । ইহার সমস্ত শেয়ারই সরকার কর্তৃক ত্রীত। ণ 

খ. উদ্দেশ্য ও কার্ধক্ষোত্র (0316০05 ৪190 $০019০ ) ১ ১, বুহৎ্ ও ক্ষুদ্রায়তনশিল্পের 

উৎপাদন কা ধরক্রমের সমন্বয় প্রতিষ্ঠ।; ২. ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির দ্বার। বৃহদায়তন শিল্পের গ্রয়োজনীয় 
ব্রাশ ও উহাদের উৎপন্নদ্রব্যের আমুষঙ্গিক দ্রব্যাদি উৎপাদন ; ৩. ক্ষুদ্রশিল্পেব সর্বাঙ্গীণ 
উন্নৃতির ব্যবস্থ। ইত্যাদি করপোবেশনেব উদ্দেস্থযা। ক্ষুদ্দায়তন শিল্পেব অর্থদংস্থানে ইহা৷ সহায়তা 

করিতে পারে বটে, ভাহাপেক্ষ। উহার কারিগরি বিক্রয়সংক্রাস্ত বিষয়ে উন্ননে সাহায্য করাই 
ইহার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য । 

পা. জন্বলপ (125091569) ; নিজ পু'জি ছাড়া গ্রযোজনে কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক ইহাকে 
ঞণদানের ব্যবস্থা আছে । তীভ। ছাড়া ১৯৬০-৬১ স'লে ইহা মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন খণ 
তহবিল (7)],1.) হইতে ১ কোটি ভলাব খণ পাইয়াছে। এই বিদেশী মুদ্রা থণ ব্যবহারের 
শর্ত এই যে, যে কোন একটি 'মাবেদন পত্রে ৫০০০০ ডলার পর্যন্ত মূলোর যন্ত্রপাতি কমিউনিস্ট 
দ্বেশ বাদে অন্য যে কোন দেশ হইতে ক্রয় করা চলিবে কিন্তু উহার অধিক মূল্যের যন্ত্রপাতি 
শুধু মাফিন যুক্তরাষ্ট্র হইতেই কিনিতে হইবে ।  * 

ঘ. জম্পাদিত কার্ধ (৬০0:151716 2100 201716561061869 )$ ১. সরকারের 

বিভিন্ন দণ্তবের সহিত উহাদের প্রয়োজনীঘ দ্রব্যাদি সরবরাহে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া করপোরেশন 
এগুলি সরবরাহেব সাব-কণ্টাক্ট ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিতরণ করিয়া! উহাদের উৎপাদিত 
দ্রব্যাদি বিক্রযে সাহাযা কবে। ২. বৃহদায়তন শিল্পের রিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্ষুদ্রশিল্পে 
উৎপাদনের বন্দোবস্ত করে । ৩. বিভিন্নস্থানে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানাগুলির স্থব্ধার 
জন্য ইহা সচল মেরামতি কারখানা (105010116 791)817 90701) ), সচল পণ্য প্রদর্শনী (170)119 

85071191810) ) প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছে । ৪. ক্ষুদ্রশিল্পেব উৎপাদনের মান নির্ধারণ ৪ 
উহাদের বাজ।র, নকশা! প্রভৃতি সম্পর্কে কারিগরি পরামর্শ দেয়। ৫. ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুন্কে 
কিস্তিবন্দী মুন্য প্রদান পর্তে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেব। ৬, প্রয়োজনবে খে কষু্রশিল্প 
প্রত্ষ্ঠনো শেয়াব ও ডিবেঞ্চ।র বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করিতে পারে। ৭. ক্ষুদুশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি 
ব্যাঙ্ক ও লগ্নী গ্রতিষ্ঠ।ন হইতে খণ সংগ্রহ করিলে প্রয়োজনবোধে খণদাও!কে ঝণশোধের নিশ্চয়তা! 
দান করে। ১৯৬৪ সালের মর্চ মাস পর্ধন্ত ইহা! ক্ুদ্রশিল্লের জন্য ৬৬ কোটি টাকার ফরমাশ 
সংগ্রহ করিয়াছে এবং কিস্তিবন্দী শর্তে ১৮ কোটি টাক।র যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়াছে। 
গত ১* বৎসরে কবপোরেশন ৪,৬০০টি ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানকে ২ কেটি টাকার অধিক 
যন্ত্রপাতি সহজ কিন্তিবন্ধী পর্তে ক্রযের স্থবিধা দিয়াছে। ইহার দ্বারা ৪২% নৃতন ক্ষত শিল্প- 
উদ্চোক্তাগণ প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হ্ইয়াছে। করপোরেশনের সাহায্যে ইদানীংক'লে ৫০০* 
নৃতন ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপিত হইয়াছে এবং ১,৩৫০০০ কষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান ৮* কেটি টাকার সরকারী 
কণ্টক্টি পাইয়াছে। ভারতের হষুদ্রশিল্পজাত নানাবিধ দ্রব্যে করপোরেশন ইউরোগীয় দেশগুলির 
আঁতাহ কহিতে সক্ষম হইয়াছে। 



দুরধিঙার সুঃঅর্থসংস্থান কইউপৌবের্শিন লিমিটেড 
, আইি08108 508৮০07/0 £০%, 10038153717. 

প্রধানত পবিকল্পন্শার অন্তভূক্ত শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শিল্পগ্রতিষ্ঠানগুলিকে 
বাণিজ্যিকব্যাহ্বগুলি যে খণ দেয় উহার পুনঃসংস্থান করিবার জন্য ১৯৫৮ সালের জুন মাসে 
শিল্পের পুনঃঅর্থসংস্থান করপোবেশন স্থাপিত হুইয়াছিল। ৩-৭ বংসরের মেয়াদে প্রদত্ত অনধিক 
৫০ লক্ষ টাক।র খণেব পুনঃসংস্থান এই কবপোবেশন করিতে পারিত এবং যে সকল শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের পুঁজি ও সঞ্চিত তহবিলের মোট পরিমাণ ২'৫ কোটি টাক'র অধিক নহে, উহারাই 
এই ক'ধক্রমেব অন্তভুক্তি ছিল। ১৪৯৬৪ সালের মর্ভ মাস পর্যন্ত ইহা ৫৫.১ কোটি টাকার 
খণের পুবঃসংস্থান মঞ্ুব করিযাছিল। ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত ইহা কেন্দ্রীয় সরকার 
হইতে ২৪৫০ কেটি টাক! খণ পাইয়াছিল। ইহার অন্থমোদিত ও আদামীকৃত পু'জি ছিল 
যণ্থাক্রমে ২৫ কেটি ও ১২৫০ কোটি টাকা । ১৯৬৪ সালে স্থাপিত ভারতের শিশ্পউন্নয়ন 
ব্যাঙ্কের সহিত ইহার উদ্দেশ্তের মিল থাকায় ইহার পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। 

ভারতে বিদেশী পুঁজি 
ঘ'0৮70থ 042]1'41, যা [বা], 

ভারতে বিদেশী পু:ঞ্জির ভূমিকা, উহার প্রযোজনীয়তা ও অপকারিতা লইধা দীর্ঘকাল ধরিয়। বিতর্ক চলিয়াছে। 
স্বাধীনতার পূর্বে উহার বিরোধিতায় দেশ সোচ্চার হইঘা। উঠিয়াছিল। ন্বাধীনতার পরবর্তীকালে অনেকের মতে 

বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রযোজন ঘটিয়াছে। ভারতীয শিল্পপতিদের একাংশ এবং জাতীয় 
নেতৃহ বর্তমানে বিদেশী পু জির নাদর আহ্বানের পক্ষপাতী । হতধাং বর্তমানকালে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের 
নুতন সম্থক স্ষ্টি হইযধাছে। তথাপি ইহার সম্পর্কে সতর্ববাণী উচ্চাঃণকাগীদের অভাব হয় নাই। সেজন্বা 

বিতর্কমূলক বিষয়টি উপধুক্তরূপে অনুধাবনের প্রঘোজনীর়ত! বৃদ্ধি পাইয়াছে। | 

ভারতে 1বনিয়োজিত বিদেশী পুর তথ্য 
£৪০৩ 85007 ৮0251080517, হ%6552580 [খে খা) 

ভাবতে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয়তা ও অপকারিতা আলোচনার স্থৃবিধার জন্য তৎপুন্ব 
দেশে বিদেশী পুঁজির বিনিষোগেব সুত্রপাত, পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুসন্ধান কব। আবশ্বাক। 

১. জূচন।2 উনবিংশ শতাব্দীতে ভাবতে অ ধুনিক ব্যাঙ্কিং, রেলপনিবহণ এবং আধুনিক 
যন্ত্রশিল্প বেসরকারী বুটিশ পুঁজির দ্বারা প্রবতিত হয। চা, রবাব ও কফ বাগিচা শিল্পের 
প্রতিষ্ঠাও উহার ছ্বারাই ঘটিয়াছিল। বুটেনেব উপনিবেশ হিদাবে ভাবতে আধুনিক শিল্পে বুটিশ 
পুঁজি বূপেই বিদেশী পুঁজির আগমন ঘটে। 

২. প্রর্লিম।ণঃ সঠিক হিসাব না পাঁওযা গেলেও, কাহারও কাহারও মতে প্রথম 
মহাযুদ্ধেৰ প্রাক্কালে ১৯১৪ সালে ভাবতে বিনিয়োজিত মোট বুটিশ অর্থাৎ বিদেশী পুঁজির 
আম্ুমানিক পরিমাণ ছিল ৫* কোটি পাঁউওড। ৯ ১৯৩৩ সালে উহা! ১০০ কোটি পাউগ্ডে 
পরিণত হয়।২ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রস্তুত একটি হিসাবে ১৯৪৮ সালে ভাবতে বিনি্জোজিত 
বেসরকারী বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ছিল ৩২০৪২ কোটি টাক! | তন্মধ্যে বুটিশ পুঁজির পরিমাণ 
ছিল ২৩০ কোটি ট।কা ( অর্থাৎ মোট বিদেশী পুঁজির ৭২ শতাংশ )। এই হিমাব আমৃষ্পূণ।* 
কারথ ইহাতে ভারতে অবস্থিত বিদেশী ব্যাঙ্ক ও খণদাত। প্রতিষ্ঠানগুল্িকে ধর! হয় নাই। 

১,:10015 [0085 4১80. 10000-0দদ, [৯ 0১, 10066, 0১ 65. 

২, 1085105869৩ 2 609 7326185:4989088690. 07080018958 ০ 00207127909 20 10039 



* সালে বেসরকাবান্ষেত্রো বানযোজতা বদেশ। পুাজন পারমান দাড়ায়' ৮৬৯ “ধু 

রর সবকাবেব শীট বিদেশী খণদাথ ১৯৬০ সালে ৬০৯ কোটি টাকায় পরিপত্ত হইয়াছে) 
১৯৬৩ সালেব ডিসেম্বব পর্যন্ত ভাবন মোট ৩৯২১৮ কোটি টাকা বিদেশী সাহাধা লাগ 
কবিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম পবিকল্পনাষ ৩৯৪২২ কোটি টাক! পর্যস্ত, দ্বিতীষ পবিকল্পনায় 
২,৩৩৬'৫৬ (কাটি টাক। এখং ততীয পবিকল্পনায (ডিসেম্বব, ১৯৬৩ পযন্ত ) ১১৯৪ কোটি 
টাক। পাওয়৷ গিখাছে। 

৩. প্রকৃতি ঃ অতীতে বিদেশী পুঁজি ভাবতে বেল পবিবহণ, বাগিচা ও খনিজ 
শিল্পেই অধিক পবিমাণে বিনিয়োজিত হইযাছিল। অর্থাৎ উহারা এপ শিল্পে আকুষ্ট হইত 
যাহাব দ্রব্য কাচ মাল হিসাবে নিজেব দেশে বঞগ্তানি কবা চলিত। বর্তমানে বেপবকাবীন্দেত্রে 
বিনিয়োজিত পুঁজি চাবিটি গ্রধান ক্ষেত্রে আবদ্ধ__বাগিচা, খনিজ তৈল, বাসায়নিক ও ধাতৃদ্রব্য 
শিল্প । 

8. উতুসঃ বিদেশী পুঁজিব উত্পবিচাবে দেখা যায়, স্বাধীনতাব পূর্বকালে বৃটেন 
প্রকৃতপক্ষে বিদেশী পুঁজিব একমাত্র উত্স ছিল। কিন্তু বর্তমানে উহ্ভাতে যথেষ্ট পবিবর্তন 
ঘটিয়াছে। যদদও এখন পর্যন্ত ভাবতে বিদেশী পুঁজিব মধ্যে বুটিশ পু'জিই প্রধান তথাপি, 

মাঙ্ষিন যুক্তবাষ্ট্রেব প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ অংশ বাঁড়িতেছে। নীচে ১৯৬০ সালে ব্যান্ক ছাডা অন্যান্ত 

ক্ষেত্রে বিনিযোজিত বেসবকাবী বিদেশী পুঁজিব প্রধান উৎস প্রদত্ত হইল £ 

পরিমাণ পবিকল্পনাকালে (অর্থাৎ ১৯৫১ হইতে ১৯৬৩ দেশ 
টি ডিসেম্গেব পযন্ত ) সাহায্য প্রদানকাবী দেশগুলিব 
রি ক্তবা্ এ টা মধ্যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম (২২৯৯ কোটি 
বিনা নি টাকা ) ৪ সোভিয়েত দেশ দ্বিতীয় (৩৮৫ কোটি 
টি টা টাকা) পশ্চিম জার্ষানী তৃতীয় (৩৫৮ কোটি 
মন বু টাকা) এবং বুটেন চতুর্থ স্থান অধিকাকা 

& (২৭৩ কোটি টাকা)। 
ঈদানীংকালে বুটেনেব তুলনায় মাফিন ফক্তবাষ্্র হইতে প্রতিবত্সব অধিক বিদেশী পুজি 

আমদানি হইতেছে । পশ্চিম জার্মানী পুঁজিও বৃদ্ধি পাইতেছে। 

৫. প্রকারভেদ $ দ্বিতীষ পিকল্পনাব শেষ দিক হইতে বেসবক।বী সুত্রে প্রাপ্ত বিদেশী 
পুঁজিব (70।:90% ) অনুপাত হ্রাস ও সবকাবী স্ত্রে প্রাপ্ত বিদেশী পুঁজিব (7১০7%1০110) 
অনুপাত বুদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬০ সালে বেসবকা বীক্ষেত্রে মোট বিনিয়্োজিত বিদেশী পুঁজিল 
মধ্যে প্রত্যক্ষ বেসনকাবী স্থৃত্রে প্রাপ্ত (7010০) বিদেশী পুঁজিব পবিমাণ গ্রাষ ৫৬৬ ৪ কোটি 
টাকা ও সবকাবী স্ব বিদেশ পুঁজিব পবিমাণ প্রা ১২৪১ কোটি টাকা । 

৬. ব্নূপঃ ইদানীংকালে ভাবতে আগত বিদেশী পু'জিব দ্বাবা বিশুদ্ধ বিদেশী কাববাবী 
প্রতিষ্ঠান গঠনেব পবিবর্তে ভাবতীয়গণেব সহিত যুক্ত মালিকানায় কাববাব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। 
এইক্সপ বিদেশী পু'জিব প্রতিষ্টানগুলি ভাবতেব কোম্পানী আইনেব নিয়মানুযায়ী (1718) 
[.7-নাম লইয়া স্থাপিত হইতেছে । এরপ প্রতিষ্ঠানে আধিক্য লক্ষণীয়। 

প্রথম পবিকল্পনায় সবকারী ব্যযেব ১০১ শতাংশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনাব সবকাবী ব্যযেব ২১৭ 
শতাংশ ও তৃতীয় পবিকল্পনাব সবকাবী ব্যয়ে ২৯'৩ শতাংশ বিদেশী পুজি ও খণেব দ্বাঝা 
শ্ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। 



ছ্ধ 

€ারতে বিদেমী পু'জির প্রয়োজনীয়তা! £ পক্ষে যু! 
পূণ চট চ0ো 08650 ০৪৮81, হাম [015 : 58000705079 হে ৯০00 

নিয়লোক্ত কাবণে ভাবতে বিদেশী পু'জিব প্রয়োজনীয়তা বহিয়াছে বলিয়! মত প্রকাশ 
কবা হয় £ 

১. দেশীয় পু'জির স্থপ্তা $ ভাবতবাসিগণেব আঘ ও সঞ্চয় সামান্য বলিষা দেশে 
শিল্প পুঁজিব ঘাটুতি বহিষাছে। পবিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নযনেব পন্থা গ্রহণেব পব ভারতে 
দ্রুত শিল্পা়নেব জন্য পুঁজিব প্রযোজন বাড়িযাছে । বিদেশী পুঁজিব সাহায্যে দেশে পুঁজিব 
ঘাটতি পুবণ কবা সম্ভব। মান যুক্তবাষ্টর, কানাডা, অস্ট্রেলিযাব দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে উল্লেখ করা 
যাইতে পাবে। 

২. দেশীয় সঞ্চয় হার বৃদ্ধিতে উৎসাহ দান 2 ভাবতে বিদেশী পুঁজিব বিনিয়োগ 
দৃষ্টান্ত স্থাপন কবি দেশীঘ সঞ্চষ হাব বৃদ্ধিতে উত্সাহদান কবিতে পাবে। 

৩. ঝুঁকি বহন £ ভাবতীয সঞ্চঘকাবীগণ ঝুঁকিবিমুখ । সেজন্য শিল্পক্ষেত্রে তাহার 
অগ্রসব হয না। পক্ষান্তবে বিদেশী বিনিযোগকাবিগণ তাহাদেব অভিজ্ঞতা-লন্ধ শিক্ষা হইতে 
বিভিন্ন শিল্পেব সম্ভাবনা উপলব্ধি কবিযা সহজেই নৃতন নৃতন শিল্প স্থাপনেব ঝুঁকি গ্রহণ করে। 
ভাবতে অতীতকালে যন্ত্রশিল্প স্থাপনেব ঝুঁকি বিদ্রেশী পুঁজিই বহন কবিয়াছে। 

৪. কারিগরি ও সাংগঠনিক জ্ঞান £ ভাবতেব মত স্বল্লোন্ুত দেশে আধুনিক শিল্প 
স্থাপন ও পবিচালনাব বিশিষ্ট কাবিগবি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞানে অভাব বহিয়াছে। 
এজন্য বিদেশী সহাযল প্রযোজন। এবং “বিদেশী পুঁজি আমন্ত্রণেব দ্বাবা এই সুবিধা সহজেই 
লাভ কব যাঁয়। 

৫, বিদেশী মুদ্রার সংস্থ।ন 2 শিল্লোন্নষনে প্রযোজনে নানাবিধ যন্ত্রপাতি কলকবজা 
বিদেশ হইতে আমদানিব প্রযৌজন দেখ! দেব। স্বল্পোন্নত দেশগুলিব অজিত বিদেশী মুদ্রাব 
পরিমাণ স্বভাবতই অপর্যাপ্ত বলিযি। শিল্পেব গ্রঘে'জনে উক্ত ভ্রব্যাদি সংগ্রহ কবিতে গিয়া যে 
প্রতিকূল লেনদেন-উব্ত্ত ( 0100/50118010 19201276907 10851701৮) দেখা দেয় তাহ। 

বিদেশী পুঁজিব সহাঘতায সহজেই দৃব কবা যাষ। 

৬. মুদ্রাম্কীতি পরিহার ই শিল্পোন্ধনেৰ জন্ বিদেশী পুঁজিব সাহায্য াডা নানাবিধ 
যন্ত্রপাতি আমদানি কবিতে হইলে বপ্তানি বুথ্িব দ্বাব! মূল্যশোধ কবি হয। ভাবতে ব্মান 
অর্থনীতিক অবস্থা পৰিপ্রেক্ষিতে ষে বিপুন পবিমাণ বপ্তানি কব৷ প্রযোজন হইবে তাহাতে দেশে 
নানাবিধ ভোগ্যপণ্যেব ঘাটতি দেখ। দ্রিবে এবং ইহাব ঘলে একদিকে ভোগকাবীদেব প্রচণ্ড 
অস্থবিধা ও অন্যদিকে মুদ্বা্ীতিব চাপ বাঁডিবে। বিদেশী পুঁজিব সাহাযা লইলে এই অন্থবিধা 
ভোগ করিতে হয ন|। 

বিদেশী পুজি আমন্ত্রণের অস্তুবিধ। ই বিপক্ষে যুক্তি 
£100185217 4081197 70610 ০8৮] 41, 

শিল্পায়নে বিদেশী পুঁজি উপব নির্ভবতাব বিরুদ্ধে নিয়লিখিত যুক্তি প্রদশিত হয় £ 
১, দেশীয় সম্পদের যথেচ্ছ শোষণ ক্রত মুনাফালাভেব জন্য বিদেশী পুজি 

সাধাবণত বাঁণিজ্যমৃলক প্রচেষ্টায় অধিক আরুষ্ট হয়। এই জন্যই ভারতে খনিজ উত্তোলন ও 
বাগিচা শিল্পে অধিক পবিমাণে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োজিত হইয়াছে । ইহাতে দেশীয় সম্পদের 
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অপব্যবহার ঘটিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ব্রিটিশ আমলে কেবলমাআ বিপুল মুনাফা! লাভের 
উদ্দেস্তে ধাতু নিফফাশক কয়ল| (07909]1119৭] 9081) ভাবতেব বাহিবে রপ্তানির ফলে 

ভারতের সীমাবদ্ধ এ জাতীয় কঘলাব যোগান শোচনীয়ভাবে হাঁস পায়। অথচ এ সম্পদ 

দেশেব সার্ধিক প্রযোজনে সংবক্ষণ কবাব একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাহ ছাডা অধিক মুনাফার 
জন্য ভোগ্যপণ্যশিল্পেও ইহা উদ্যোগ গ্রহণ কবে। ফলে দেশে বপ্তানিনির্ভব ও ভাবসাম্যহীন 
শিল্প প্রসাব ঘটে। 

২. দেশীয় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা $ বিদেশী পুঁজিব আগমনে শিল্পাষফনেব 
অগ্রগতি হইলেও দেশীষ উদ্যোগ ও পুঁজি সাধাবণভাবে ইহাব সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ 
হইতে বাধ্য হয়। অভিজ্ঞতা, আধিক শক্তি, নৈপুণ্য ইত্যাদি বিষষে দেশীয শিল্প সচবাচব বিদেশী 
পুঁজিব সহিত আঁটিয়া উঠিতে পাবে না। ফলে ইহাব অগ্রগতি ব্যাহত হয। 

৩. পক্ষপাতিত্ব ঃ বিদেশী পু'জিব দ্বাবা গঠিত ও পবিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি খণ, বীমা, 
পবিবহণ ও কর্মচাবী নিয়োগেব ক্ষেত্রে দেশীষ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিব বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব কবে। 

৪. উচ্চতর লাভের শর্তঃ সাধাবণত উচ্চতব লাভেব নিশ্চযতা ছাডা বেদবকাবী 
বিদেশী পুঁজি আগমনে সম্মত হয় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে বল! যাইতে পাবে যে ভাবতে 
বিনিয়োজিত কানাডীয় পুঁভিতে ৩৩৩ শতাংশ হাবে ও মাঞ্িন পুঁজিতে ১৯'২ শতাংশ হাবে 
মুনাফা দিতে হইযাছে। তুলনায মাঁকিন যুক্তবাষ্ট্রে বিনিয়োজিত মাফিন পুঁছিতে প্রাপ্ত লাভেব 
হার ১০-১২ শতাংশের বেশী নহে*। 

৫. অনিশ্চয়তা 8 বিদেশী পুঁজি কখন দেশ পবিত্যাগ কবিবে তাহাব কোন 
স্থিত থাকে না। দেণত্যাগী বিদেশী পুঁজি পবিকল্পিত অযত্ব ও অবহেলা দ্বাব! শিল্পেব নানা 
বিধ ক্ষতিসাধন কণে। এ সম্পর্কে বুটিশ পুঁজিপবিত্যক্ত ভাবতেব চা-বাগানগুলিব শোচনীয় 
অবস্থার উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। 

৬, নিরাপত্তার অভাব 2 যুদ্ধ অথব। শান্তি যে কোন অবস্থাতেই বুনিযাদী ও ভাবী 
শিল্পে বিদেশী পুঁজিব উপব নির্ভবত। জাতী নিবাপত্তাব পক্ষে বিপজ্জনক | 

৭, িল্প কৌশল গোপন £ বিদেশী পুজি দেশেব শিল্প প্রতিষ্ট। ও উহাতে দেশীষ 
শ্রমিক নিযোগ কবিলেও উতৎপাঁদন-সংক্রান্ত নিজস্ব গেপনতথ্য সহজে প্রকাশ কবিতে চাহে না। 
ফলে এ বিষষে স্বল্পোন্নত দেশগুলি চিবকালই পশ্চাৎপদ হইয়৷ থাকে। 

৮. বিদেশী একচেটিয়। কারবারের প্রসার £ ইদানীংকাঁলেব তথ্যাদি হইতে দেখা 
ষায় যে বিদেশী পুজি স্বল্লোন্নত দেশে বিনিষে।গেব ব্যাপাবে একটি সুস্পষ্ট ধাবা ও নীতি অনুসবণ 
কবে। দেখ! যাইতেছে যে সাধাবণত বিদ্রেশী একচেটিযা শিল্প প্রন্ষ্ঠানগুলি ভাবতেব ন্তাষ 
স্বল্পোন্নত দেশে উহীদেব উদ্ত্ত পুঁজি দ্বাব। শিল্প শত্ষ্ঠ। কবিযা উহাদেব কাঁববাবেব আস্তিক 
বিস্তৃতি ঘটাইতেছে। এবং ইহাতেও উহীবা অল্প কযেকটি বিশেষ বিশেষ শিল্পই বাছিঘি! 
লইয়াছে। ভাবতে ১১৪৮ সাল হইতে এ পর্যন্ত যে নৃতন বিদেশী পুজি বিনিযোজিত হইয়াছে 
উহার ৭৫ শতাংশ খনিজতৈল ও বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন শিল্পে বিনিযোজিত হ্ইয়াছে। 

৯. বিদেশীমুদ্র। তহবিলের উপরে চাপবৃদ্ধিঃ বিদেশী পুঁজিব আগমনে যেমন 
বিদেশী মুদ্রা সংক্রান্ত নানাবিধ সংকটেব সাময়িক সমাধান সহজ হয তেমনি এ পুঁজিব নির্গমন 
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এবং উহার হুদ ও লভ্যাংশ প্রেরণে বিদেশী মূদ্রা তহবিল নিঃশেষ হইতে থাকে । ১৯৪৮-৫৮ 
গালে ভারতে মোট ১৫৫ কোটি টাকার বিদেশী পুঁজির আগমন হইয়াছে। অথচ এ সময়ে 
২১8 ও স্থ্দ ও লভ্যাংশ প্রেরণবাবদ ভারতের ৩৭৫ কোটি ট।কার বিদেশী মুদ্রা 
ব্যয় হইয়াছে। 

১০. অর্থনীতিক শোষণ ও রাজনীতিক নিয়ন্ত্রণ ঃ দেশ হইতে স্থদ ও লভ্যাংশ 
বাবদ বিপুল পরিম।ণ অর্থ বি.দশে চণিয়া যায়। ইহাতে দেশের পুঁজি গঠনের হার যথোপযুক্ত 
দ্ূপে বাড়ে না। শুধু তাহাই নহে এই অর্থনীতিক লাভ ও শোষণ সুনিশ্চিত করিবার জম 
'নতান্ত্রিক দেশগুলি স্বল্লোনত দেশগুলিকে রাজনীতিক জালে জড়াইয়া৷ উহাদের আভ্যন্তরীণ 
ও বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা কবে। 

মন্তব্যঃ বিদেশী পু'জিব সাহায্যে শিল্পায়নের নীতিকে দেশেব অর্থনীতিক ও রাজনীতিক 
অবস্থার পবিপ্রেক্ষিতে বিচার কব! উচিত। বিদেশী পুঁজি সর্বক্ষেত্রে ও সর্বঅবস্থাতেই বিদেশী 
বসিয়াই অম্পশ্য এবং বর্জনীয় এই রকমের কোন চিরস্থির সিদ্ধান্ত বর্তমান জগতে গ্রহণ কর! 
ঘায়না। অনগ্রসর দেশগুলিকে উন্নমনেব কাজে পুজি দ্বারা সহায়তা করা কর্তব্য এই 
উপলব্ধি বিশেষ করিয়! যুদ্ধ পরবর্তীকালে অগ্রসর দেশগুলির চেতনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। 
একদেশ হইতে পুঁজি অপব দেশে প্রবাহিত হইয়াছে। দুর্বল ভগনদশা গ্রস্ত অর্থনীতিক বুনিয়াদকে 
আপাতদৃষ্টিতে দৃঢ় করিবার প্রচেষ্ট। হইয়াছে । সাফল্য ও অসাফল্য দুই-ই জুটিয়াছে। 
বিভিন্ররূপে পুঁজি অনগ্রসর দেশগুলিতে শুধুমাত্র আথিক শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্টঠে প্রেরিত হইলে 
তর্কাতীতভাবে তাহা গ্রহণযোগ্য ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু আধুনিককালের চলমান জগতের 
অভিজ্ঞত। এই আকাজ্কাকে বিদ্রিত কবে। রাজনীতিক নাগপাশ অর্থনীতিতে সহায়তার অশ্নযঙ্গ 
হিসাবে আসিয! পড়ে । অগ্রসরদেশ আপন নাজনীতিক কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত করিতে প্রয়াসী হয়। 
ফলে অর্থনীতিক ও রাজনীতিক উভ প্রকাবের স্বাধীনতা কার্ধত বিনাশ ঘটে ।১ 

ভারতের অতীত 'ভিজ্ঞতা” ইহার সাক্ষ্য বহন কবে। এই কাবণেই বিদেশী পুঁজির 
প্রতি এত তীব্র অভিযোগ । নতুন পটভুমিকায় সব কিছরই নূতন বিশ্লেষণ প্রযোজন। 
একথ। আজ ভাবতীয় নীতিতে স্বীকৃত হউক যে বিদেশী সাহায্য ও পুঁজির আগমন 
আন্তরিক ভাবেই চাহিব, তবে শর্তহীনভাবে । বাজনীতিক বা অর্থনীতিক কোন শর্তই 
যেন বিদেশী পু'জিব আগমনের পশ্চাতে না থাকে। জাতীয় সার্বভৌমত্বের খাতিরেই 
এই শর্তহীনতার শর্ত অপবিহর্য। 

ইদানীংকালে ভাবতে বিদেশী পুঁজির অ।গমনে কনট| উপকাব ঘটিঘাছে সে সম্পর্কে অধ্যাপক 
বি. আর. সেনয় সংশষ প্রকাশ করিষাছেন। তাহার মতে প্রথম পবিকল্পনাকালে আগত 

বিদেশী সাহায্যের অধিকাংশই সোনার চোরাই আমদাঁনিকার্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাকালে প্রাপ্ত বিদেশী সাহায্যের একটি বৃহৎ অংশ গ্রধানত খা্যশস্তের গোপন মজুর 
ধারণ ও অংশত চোরাই সোন। আমদানি কার্ধে ব্যবহৃত হইযাছে। উহার সামান্যই বিদেশী 
পু'জিপতিগণ ভারতীয় সম্পত্তি খরিদের জন্য ব্যবহার করিযাছেন। এইরূপে তাহার মতে, 
ভারতে আগত বিদেশী পুঁজির অপব্যবহারের দরুন, উহা! দেশে পুঁজিগঠনের কাজে সবিশেষ 
সাহায্য করে নাই। 

১. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে ( ধাইল্যাণ, মালয়, লাওস ওফিলিপাইন, দঃ ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, 
ট্রাণ প্রভৃতি ) সাহায্যের নামে যুদ্ধ জোটে জড়াইবার মাকিনী দৃষ্টান্তের কখা| উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
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. আ্বাধীনতার পুর্বযুগে তদানীন্তন ভাবতসবকাবেব নীতি ছিল ভাবতে বিদেশী (বুটিশ) 
পুঁজিব শতবিহীন অনিয়ন্ত্রিত আগমন। কিন্তু ভাবতেব শিল্পে, বহির্বাণিজ্যে ও ব্যাক্কিং, 
ব্যবসায়ে বিদেশী পুজিব আধিপত্য, বিদেশী শাসন ও শাসকশক্তি কতৃক বিদেশী পু'জিব 
প্রতি আম্কুল্য এবং দেশী শিল্পেব প্রতি বিদেশী পু'জিব বিবোধিতাঁ_-এ সকল কারণে 
দেশবাসীও জাতীয় নেতৃত্ব বিদেশী পুঁজিব নিযস্ত্রণেব পক্ষপাতী ছিল। 

২. স্বধীনতালাভের পর বিদেশী পুঁজিব প্রতি দেশবাসী ও ম্বাধীন সংকাবেব মনোভাব 
উহার অনুকূলে পবিবতিত হয়। বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে স্বাধীনভাবত সবক।বেব মনোভ ব ও 
মূল নীতি ছুইটি ঘোষণায প্রকাশিত হয। তন্মধ্যে একাটি ১৯৪৮ সালেব এপ্রিল ম সে ঘোষিত 
প্রথম শিল্পনীতি ও অপবটি ১৯৪৯ সালেব ৬ই এপ্রিল পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি। 

দেশেব দ্রুত শিল্পাধনে বিদেশী পুঁজিব গ্রযোজনীয সহাযতাব গুকত্ব উল্লেখ কবিয় প্রথম 
শিল্পনীতিতে বলা হয়--১. ভাবতীঘ শিল্পে বিদেশী পুঁজিব অংশ গ্রহণের বিষয়টি 
গ্রতিক্ষেত্রে সতর্ক বিবেচন। কবিষ। মৃপ্তুব কবিবাঁব ভন্য গয়োজন বহিযাছে। এন আইন পাস 
কব আবশ্যক । ২. বিদেশী পুঁজিব দ্বাব৷ গঠিত গ্রতিষ্ঠানেব গঞ্ষ্ট মাভিক ন। ও কাষ্কব 
নিযস্ত্রণভাব ভাবতীযগণেব হস্তে থাঁক। আবশ্ক। ৩, বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের স্থান যাহাতে 
সম্পূর্ণরূপে ভাবতীযগণেব ছ্বাথা পবণ কবা সম্ভব হয মে জন্ জীন ভাবতীয়গণেব 
উপযুক্ত কাবিগরি ও বিশেষজ্ঞে।চিত শিক্ষাদান ব্যবস্থীব উপব গুরুত্ব দিতে হইবে 

পার্লামেন্টে নিকট ১৯৪৯ সালের ৬ই এপ্রিল বিবৃতিতে ভাব্তেব প্রধান মন্ত্রী ভাবত 
সবকাবেব মনোভ'ব্বে আবও সুস্পষ্ট ব্যাখ্য। কব্তে গিষা ঘোষণা কবেন যে, অতীতে যে 
পবিবেশে বিদেশী পু জিব নিযন্ত্রণেব কথ| বশ| হইত, স্বাধীনতালাভেব পব তাহাব সম্পূর্ণ পবিবর্তন 
ঘটিযাছে। বর্তমানে বিদেশী পুঁজি নিষন্ত্রণেব উদ্দেশ্ঠ হইল দেশেব সব।ধিক স্থবিধাব ভন্থা 
উহাব ব্যবহাব। শুধু ভাবন্বে সঞ্চযেব স্বল্প তাৰ ভন্য নহে, বিদেশী নজ্ঞ/শিক, কাবিগবি ও 
শিল্পজ্ঞান ও যশ্্পাতিব স্থবিধাব জন্য বিদেশী পুঁজিব গ্রযোজন বহ্যাছে। তিনি বলেন 
যে_১, দেশী বিদেশী সকল প্রতিষ্ঠান সবকাবেব শিল্পনীতি মান্য কবিঘা চন্তিবে। ২. দেশী 
ও বিদেশী পুঁজিব মধ্যে কোন তাবতম্য কবা হইবে না। ৩. সাধাবণ নিংস্্রণ ব্যবস্থাব 
মধ্যে থাকিয়াই বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে মুনাফা অর্জন কবিতে হইবে । ৪. কোন বিদেশী প্রতিষ্ট নেব 
জাতীযকবণ ঘটিলে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপৃবণ প্রদত্ত হইবে । ৫. বিদেশী পুঁজিব 
মুনাফা উহাব স্বদেশে প্রেবণেব বর্তমান ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে এবং উহাব স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের উপব কোন নিষেধ জা আবোপেব ইচ্ছাও সবকাবেব নাই। তবে, এ সম্পর্কে 
বিদেশী মুদ্রার পবিস্থিতিব উপব বিষয়টি নির্ভৰ কবিবে। প্রথম পরিকঞ্সনায়ও দ্রুত 
শিল্পায়নের জন্য বিদেশী পুঁজিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাব ইঙ্গিত কবা হৃয। কিন্তু প্রথম পবিকল্পনা- 
কালে আশানুৰপ পবিমাণে বিদেশী গুজিব আগমন না ঘটায ও বিদেশী সহায়ত না পাওয়ায় 
ছ্িতীয় পরিকল্পনাকালেব প্রাবস্তে উহাব প্রতি সন্দেহ দেখা দেষ। 

প্রথম পরিকল্পনাকালে ভাবত সবকাব কতৃ ক বিদেশী পুজি আগমনে উৎসাহদানের নীতি 
হুম্ৃত হওয়! সত্বেও ভাবত-প্রবেশে উহার অনিচ্ছাব প্রধান কারণগুলি হইতেছে--১. ভারত 
প্রকার কর্তৃক সমাজতাস্ডিক ধাচের সমাজ ব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্য গ্রহণ ; ২. রাষ্থ্ায়ত ক্ষেত্রের 



ই ৭ 
আধা শোষণ; এবং ৩. ১৯৫৫ সালের এগ খাসে সঘাধধানের সংশোধন ছার! বিদেশী 
প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্যত্ত করিলে উহার ক্ষতিপূরণ দানের বিষয়টিকে আদালতের এক্তিয়ার হইতে 
পার্লামেন্টের বিশেষ অধিকারতূক্তকবণের ঘটনা । 

৩. ভারত সবকাবেব আভ্যন্তবীণ নীতিতে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতাব সামান্য লক্ষণগুলি 
বিশবব্যাঙ্কহ বিদেশী বিনিযোগকা'বিগণ কর্তৃক সম'লোচিত হইলে, এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
প্রথম ছুই বসবে বিদেশী মুদ্রাসংকট দেখ! দিলে, ভাবত সবকাবেব বিদেশী পুঁজি সংক্রান্ত 
নীতিতে পুনবাষ পবিবর্তন ঘটে। ১৯৫৬ সালে দ্বিতীষ শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে ১৯৪৮ সালের 
প্রথম শিল্পনীতিতে বিদেশী প.ঞজি সংক্রান্ত যে নীতি গৃহীত হইযাছিল তাহাই অক্ষুণ্ন রাখা হয়। 
এখন পযন্ত এ মূল পীতি অব্যাহত থাকিলেও উহাব ব্যাখ্য| এবং প্রয়োগে বিদেশী পুঁজির প্রতি 
অধিকতর উদাবতা৷ প্রদণিত হইতেছে । ১৯৫৬ সালেব পব ভাবত সবকাব নানাধিধ ব্যবস্থাব 
দ্ববা বিদেশী পুঁজিব দ্বিধাহীন আগমনেব অনুকূল পবিবেশ হ্ৃষ্টি কবিবাব চেষ্ট। কবিযাছেন। 
ভাবতে ও প্বদেশে বিদেশী পুঁজিব মুনাফাব উপৰ যাহাতে দুঈবাব কব ধার্ধ ন| হয সেই জন্য 
ভাবত সবকাথেব উৎ্কঠা, ১৯৫৭ সালে মান পু'জিব মুনাফ। প্রেবণ ও আসলেব নির্গমন সম্বন্ধে 
মাকিন সবক বেন সহিত ভাবত সবকানেব চুক্তি এব” সম্প্রতি বিবেশে বিনিষে।গে ইচ্ছুক মান 
পু'জিব জাতীয়কবণ ও অন্যাগ্ত ঝুঁকিব বিকদ্ধে মাঞিন সপকাবেব গ্যাখান্টি প্রদানেব পরিকল্পনায় 
সম্ম( দানের জন্য ভাবত সবকাবেব সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ঘটন। হইতে প্রমাণিত হম যে ভাবত 
পন্ক'বে বিদেশী পু'জসং কান্ত নীতি ক্রমে বিদেশী পুঁভিন নি“ন্বণেব নীতি হইতে উহাকে 
সাদব আহ্বানের নীতিতে পবিবঠিত হইন্হে। অথচ একই সঙ্গে পবিকল্লিত অর্থনীতিক 
উন্নশেব স্ব খেঁ বিদেশ। পুঁজি আগমন শিন্্ণেব বিষধটি সবকাব সম্পূর্ণ পবিত্যাগ করিতেও 
গ[রিতেছেন ন| | 

৪. বভর্মান সরকারী নীতি এই ভাবে প্রকাখ কনা যায়_-ক. বিদেশী পুঁজি 
বিনিযোগেন প্রতিটি আবেদন নিম্নপিখিত । বযঘগুলিব দ্বখ| বিবেচিত হয 2 ১, উত্াতে প্রকৃতই 
দব)সামগাঁব উৎপাদনর্থুদ্ধ ঘটিবে কিন|। ২. যে শিল্প প্রশ্ষাব কথ। আবেদনপত্রে বল 
হইঘাছে সে ক্ষেত্রে দেশীয় পুঁজি ও কাবিগবিজ্ঞানেব অভাব আছে কিনা । ৩. উহাতে বিদেশী 
মুদাব সাশ্রষ হইবে কিন। অথবা বিদেশী মুদ্রব উপার্জন বাঁঙিবে কিনা । ৪. দেশের উৎপাদন- 
শীলত] তাহাতে বাড়িবে কিনা । খ. বিদেশী পুঁজিব বিনিযোগেব ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয় নাই। 
যে ক্ষেত্রে ভাবতীষ পুঁজি বিনিযোজিত হই্যাছে তথাষ চাহিদাব তুলনা বর্তমান উৎপাদন 
ক্ষমতা অল্প হইলে বিদেশ প্রতিষ্ঠান স্থাপনেৰ অনুমতি দেওয়। যাইতে পাবে। সে জন্য 
ভোগাপণ্য শিল্পেও বিদেশী পুঁজি বিশিখোগ সম্ভব । গ. সাধাবণভাবে বাণিজ্যিক কারবারে 
বিদেশী পুঁজিব বিনিযোগেব অনুমতি দ|নে বিবোধী হইগেও যে সকল ক্ষেত্রে বিশেষ কাবিগরি 
জ্ঞানে আবগ্তক সে সকল বাণিজ্যিক প্রচেষ্ট/যও সবক।ব বিদেশী পুঁজি বিনিযোগে সম্মতি দিতে 
পাবেন। ঘ. সাধারণ ভাবে বিদেশী প্রতিষ্ঠনেব গরিষ্ঠ মালিকানা ও নিষন্ত্রণে ভারতীয় 
অংশগ্রহণেব নীতি অন্ভুলরণ কবিলেও ১৯৫৮ সালেব আগন্ট মাসে প্রদত্ত ঘোষণায় ভাবত 
সরকাব ইহাকে কিঞ্চিৎ শিথিল কবিম্মাছেন। তাহাদের বক্তব্য এই যে নৃতন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের 
অধিকাংশ পুঁজি বিদেশীগণ সরবরাহ কবিলেও যদি উহীব সাহায্যে উহার ভারতীয় অংশীদারগণ 
ভারতীয় কাধিগরিজ্ঞানের সম্প্রসাবণ ঘটাইতে সমর্থ হয তাহা হইলে ভারত সরকার এই প্রকার 
বিদেশী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি দিতে পাবেন। 

উপরোক্ত উদার নীতির ফলেও প্রয়োজনীয় বিদেন্্রী পুঁজির আগমন আশানুরূপ হারে 



৬ 

। শিল্পের পারিাজনা ও ব্যবস্কাপজা 
1701/510/ 4 /17/177151176107) 070 14770267767 

পঠ্চালন! বলিতে শিল্প সংগঠনের নিষস্ত্রণ, নীতি নিধারণ এবং প্রধান লক্ষ্য স্থির করিবাঁর কার্যাবলীকে বুঝায। 
আর ব্যবস্থাপন! শব্দটির দ্বার] পরিচালনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিধণারিত নীতি, উদ্দেস্ঠ ও লক্ষ্য সাধনের জন্য সংগঠনের 
বিভিন্ন অংশের কার্যাবলীর মধ্যে সমস্বব সাধন, উহাদের দৈননিন তত্বাধধান ও নিযন্ত্রণ বুধাষ। অনীষ্ট পূরণের 
জন্য মন যেমন দেহকে চালন| করে, ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষ তেমনি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সুংবন্ধ, সপ্রীবিত। চালিত ও 
নিয়ন্ত্রিত করে। কলকারখান! স্বাপন ও পু'জির সংস্থান শিল্প সংগঠনের একদিক মাত্র। অপর দিক হইতেছে 
উহার লোকবলের উপঘুন্ত' ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশকে সথদংতত ও সামপ্নস্তপূর্ণ করিয়া উহাকে নিরুপত্রব 
কার্ধক্ষমতা দান করা। ইহার জঙ্ত ব্যবস্থাপন! কতৃপক্ষকে দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন, অনুভূতিশীল ও উদ্ভাবনীশত্তি সম্পন্ন 
হওয়] প্রয়োজন । শিল্প সংগঠনের সাফল্য এজন্য উহার সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেববপে শিতর করে। 

ভারতের শিল্পক্ষেত্র বর্তমানে দুইটি অংশে বিভভ্ত। একটি বেসরকাঁপী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র 
(871৮869 39০0০৮)1। অপ+টি রাষ্ট্রাত্ত বা »রকাপী উদ্যোগের ক্ষেত্র (96৮৮০ ০: [00110 9906০: )। 

স্বভাবতই উভয ক্ষেত্রেই সুদক্ষ পরিচালশ। ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রহিয়াছে । এজস্ঠ প্রথমে বেসরকারী ক্ষেত্রে 
শিল্প ব্যবস্থাপনার আলোচনা! করিযা পরে রাষ্ট্াবস্তক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনার বিষয় আলোচন1 কঞা যাইতে পারে। 

বেসরকারা ক্ষেত্রে শিল্ষ-ব্যবস্থাপনা 
10091] 414 1048 40117না এ শা 1৬], 90০0702 

ভাবতে বেসবকাবী শিল্পক্ষেত্রে যৌথমূলধনী কাববাবরূপে গঠিত বৃহদাঘতন শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
গুলিব তিন প্রকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলিত । যথা, ১. ম্যানেজিং এজেন্ট কতৃক 
ব্যবস্থাপনা । ২. পবিচালক পর্যৎ কতৃক ব্যবস্থাপন।। ও ৩ সেক্রেটাবিজ ও ট্রেজাবাস 
কতৃক ব্যবস্থাপন|। তবে অধিকাংশ দ্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাব ভাব প্রধানত “ব্যবস্থাপক প্রতিনিধিঃ 
বা ম্যানেজিং এজেন্টগণেব (81217701076 420778৯) উপব ন্যস্ত । এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠটানেব 
শেয়াবহোল্ডাঁবগণেব নির্বাচিত প্রতিনিধি লইস। গঠিত পবিচালক পর্যৎ (130870. ০£ 

[)19০6015 ) থাকিলেও উহা! পবিচালন কতৃপক্ মাত্র। প্রতিষ্ঠীনগুলিব দৈনন্দিন কার্ধ- 
পবিচালনভাব ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি বা ম্যানেজিং এজেন্টগণই ব্হন কবে । 

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথ। 
নত 91৯0০005050 53751 

ক. অুত্রপাত 2 (০180. )$ ভাবতে কীচামালেৰ প্রাচূর্য, সুলভ শ্রমিকের পর্যাপ্ত 
যোগান ও বিবাট.বান্ার থুকায় আধুনিক শিল্প প্রসাবেব_বিপুল সম্ভাবনা উপলব্ধি কুররিঘা 
বুটেনেব শিল্পপতি ও বিনিয়োগকাবিগণ এদেশে যন্তরশিক্প প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়। উনবিংশ 
শত়া্বীর প্রথমার্ধে ই এজন্য বিদেশী অর্থাৎ বৃটিশ পুঁজি ও প্রচেষ্টায় আধুনিক শিল্প স্থাপনের 
পরীক্ষা আরম্ভ হয়। শতাব্দী দ্বিতীয়ার্ধে সে প্রচেষ্টা সফল হইতে থাকে ও বৃটিশ পুঁজির 
মালিকান! ও পরিচালনায় বিভি্ শিল্প__প্রতিষ্ঠিত_হয়। এই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানুগুলি ছিল 

ইংলণ্ডে গঠিত। ইংলণ্ডে অবস্থিত বিনিয্বোগকারিগণ হইতে ভারতের ভৌগোলিক দুরত্ব, 
ভারতে স্থানীয় শিল্লোগ্োক্তার এবং ঘন্তশিল্পেব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা, পরিচালন! ও কারিগরি- 



কাপের অভ্ভাব, এহ' সকল কারণে হংলণ্ডে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির ব্াবস্থাপনাব ভাব লইবখাব 

উপযুক্ত অথচ এদেশেব অবস্থা ও জনসমাজেব সহিত পরিচিত এবং বুটিশ বিনিয়োগকাবিগণেব 
আস্থাভাজন একশ্রেণীব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে প্রযোজন দেখা দেয়। সে সময় ভাবতে 
বসবাসকারী, ইস্ট ইপ্ডিয। কোম্পানীৰ অবসবপ্রা্ড ইংবেজ কর্মচাবী ও পূর্ব হইতে এদেশে 
বাণিজ্যবত কয়েকটি ইংবেজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই দায়িত্ব গ্রহণ কবে। ইংলণ্ডে গঠিত অথচ 
ভারতে কার্ধবত বৃটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানেব ব্যবস্থাপনাব ভাবপ্রাপ্ত এই সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্টান 
ম্যানেজিং এজেন্টৰপে পবিচিতি লাভ কবে। ঠিক কোন্ সময হইতে এবপ প্রতিষ্ঠানের সথত্রপাত 
হয় তাহা! জান ন। গেলেও অনেকেব অনুমান যে ১৮৩৩ সালে ভ।বতে ইস্ট ইণ্ডি। কোম্পানীব 
বাণিজ্যিক অধিকাৰ বিলে(পেব পব হইতে ইহাদেব ক।যকলাপ আবন্ত হয।১ পববর্তীকাণে 
ভাবতীষ শিল্প গ্রতিষ্ঠানেব ব্যবস্থাপনা কার্ষেও ম্যানেজিং এজেন্টগণ নিযুক্ত হইতে থাকে। 
বল। যাইতে পাবে ইহ। শিল্পেব ব্যবস্থাপনাব এক ও্পনিবেশিক প্রথা । ওপনিবেশিক 
শাসনব্যবস্থাবই ইহা৷ অনয । 

খ. সংজ্ভা (06111010101) কোন শ্ল্ন ব। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেব, _ব্যবস্থাপূন্যাব্ জন্য 

টুওবদ্ধ ব্ক্তিবিশেষ ( 110011101 ।] ), অংশীদ বী কাববাব রি ]), 1907৭ 1১110), অথবা যৌথ- 

মূলখনী কাববা | কই (প্রাইভেট ব। পাবলিক টিমিটেড কে ম্পাণী) ম্য।নেজিং এভেনট খল] হয়। 
স'ধাল্ণও বৃ্দাথতন যৌখমূলধনী শিল্প ও ব্যণসায গর *ষ্টাণ্ডে ব্যবস্থাপনার জগ্ঠ, ম্যানেজিং 
এচেন্ট নিযুক্ত হয়। ১৯৫৪-৫৫ পণলে ভাবত্ে প্রতি ৬৭টি খৌথমৃণধনী কানবাবের মধ্যে 
একটিব ব্যবস্থাপন| ও নিযস্তণভাব ম্যানেজিং এজেন্টেব উপব ন্যস্ত খিল।* 

গ. ভুমিক। (০15) ভাবতে দিহীণ বিসুকা।ন কমিএনেএ- ভাষায়. ভাবতেব 
শিল্পানেব প্রথম্যুগে, খন উদ্মোগ ও্পু'।জ কোনটিউ পযাপ্ত ছিএ ন, সে সমযে ম্যানেজিং 
এজে্টগণ্ই উভযেব যোগান দিধাছে এবং তুলাবন্ত্র, চটকপ, ইস্পাও প্রভতিণ মত ভাবতে 
সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি কষেকটি সথবিখ্যাত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রশ্ষ্ঠনের প্রবর্তনেব উত্সাহ 
এবং সমত্ব পালনপালনেব ভন্কই বর্তমান অবস্থাম উপীতি তষথাছে।” ভাবতে এমন 

কোন স্থুসংগ্ঠিত খিপ্প নাই বলিলে চলে, যাহ! ম্যানেছিং এজেন্টগণেব দ্বাবা উপকৃত হয 
পাই। চটকল, তুপাবস্ত্,। লৌহ ইস্পা্, সিমেন্ট, কাগজ, চা, ববাব ও কচি বা গিচ।, 
কষলাখনিধিল্প ইত্যাদি দেশেব সকল প্রবান শিল্পঈ ম্যানেজ, এজেন্টগণৈব দ্ব ব!_্ুবৃতিও 
ও-ব্যবস্থাপিত। ইহাবাই গত শঙাবীতে ভাব্তেব শিল্পণস্তাবন। সর্বপ্রথম উপর্পান্ধ কবি 
শিল্প স্থাপনেব প্রাথমিক ঝুঁকি বহন কবিয| নিজেদেব কছেৰ পবিশ্রমে শি প্রচেষ্টায় সাফল্য 
অর্জনেব ছাবা শিল্পাধনে পথপ্রদর্শকেব ভূমিক। প।লন কিয়াছে ও ভ।বঠেব শিল্প।ঘনেব সিংহদ্বাব 
উন্মুক্ত কবিয়াছে। 

ঘ. কার্ধাবলী ও স্থফল ( £515060103 2150 10761165 ) ই ম্যানেজিং এজেপ্টগণেব 

কারধাবলী তিন প্রকাবেব। ১. তাহাবা বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রবর্তক (1):00306675 )। 

২. তাহাবা প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্টানেব ব্যবস্থাপক (0770515 )1 ৩, তাহাব! শিল্প 

প্রতিষ্ঠানগুলিব অর্থসংস্থানকাবী ( |1)91701675 )। এই তিনপ্রকাব কার্ধাবলীর মধ্য দিয়! 

তাহারা শিল্লেব সেবা কবি্ষ। থাকে । 

১০05 80001500010 57010197008 06 11078, 91৮ 40086950113, 
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স্মঁপনেব পূর্বে উহার ভবিষ্যৎ _সম্ভাব পার্কে এ 

€ 029111))11)2075 1175 5501096107) ) ও প্রতিটানটিব কাখাবনী রে হার পিক 

প্রস্তুত কবিতে হযু (1076 00717. 10120101000) | এই. সুকল কাধ ব্যঘ, পরিশ্রম ও সম্মুসাপেক্ষ | 
আশানুরূপ সম্ভাবনা দেখা না গেলে_ অনেক সমূষ্ শেষপর্যস্ত_আব পুতিষ্ানট স্থাপিত হয় না । 
ফলে অর্থ ও শ্রম বৃথা নষ্ট হয়। ইহাই শিিল্পপ্রতিষ্টান প্রবর্তনেব ঝুঁকি। এই ঝুঁকি ম্যানেজিং 
৭জেপ্টগণই বহন কৰে। আব, যে সকল দ্ষেত্রে প্রতিঠানেব প্রতিষ্ঠা ঘটে, তথায প্রতিষ্ঠানটি 

উন্নতিলাভ না কব! পযস্ত ম্।ণেজিং এজেন্টগণ উহাব সফত্ু শুশ্রাধাব (701517৮ ) দ্য 
গ্রহণ করে. 

২ ব্যবস্থাপন। (17791)7190)07)6) £ অতীতে দেশে আধুনিক শিল্প _ প্রতিষ্টানেব 

প্রয়োজনীয ব্যবস্থাপনা ও কাবিগবী বিষে জ্ঞান, অভিজ্ঞত। ও বিশেষজ্ঞের যথেষ্ট অভাব ছিল। 
বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্সী শ্রতিষ্ঠানগুলি সে সমঘ একাধিক প্রতিষ্ঠানেব ব্যবস্থাপনাব দায়ি 
গ্রহন কবিয়া এই অভ ব পৃবণ কবিয়াছে। উহাব ফলে খৌথমূলধনী শিল্পপ্রতিষ্টানগুলিব পৃথক 
অনিইগত অস্তিত্ব ও স্বাধানত। ক্ুগ্র হয় নাই অথচ, একযোগে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান একই 
ম্যানেজিং এগ্রেন্টেব ব্যবস্থাপনাব অধীনে থাকাধ, ব্যবস্থাপনায় কাহ।বও ব্যয অধিক্ হ্যু নাই। 
৩. অর্থসংস্থান (824০9) আধুনিক যৌথমুতধনী শিল্প গুতি্ানের উন্নতির জন্য 

দেশেব পুঁজিব বূজাব ও জনসাখাবণেব মধ্যে বিনিযোগেব মনোবৃত্তি স্থা্টি হওয়! অত্যাবশ্যক! 
কিন্ত ভাবতেব সঞ্চঘকাহ্গিণেব মব্যে ঝুঁকিবিমুখতা, উপযুক্ত পুঁজিব বজাবেব অভাক 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মাঝাবি ও দীঘমেযাদী খণদানে "বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গুলিব অনিচ্ছ৷ প্রভৃতি 
কাবণে ম্য।নেজিং এজেন্টগণকে উহাদেব প্রবর্তিত ও ব্যবস্থাপনাব অধীনে শিল্পগ্রতিষ্ঠানেব 
প্রযোজনীয় অর্থসংস্থানেব দাধিত্বও গ্রহণ কবিতে হ্ইযাছে। উহাদেব সন্তেষজনক আর্িক 
অবস্থ। ও উহাদেব মাধ্যমে বিদেশী পুঁজিব আগমন ভাবতেব দেশী পুঁজির অভাব 
অনেকাংশে দুব কবিাছে। ম্য শেজিং_এভেপ্টগণ নিক্নোন্ত_ নানাভাবে অর্থসংস্থানে সাহায্য 
কৃবিয়া, থুকে_ক. বিখ্যাত কোন ম্যানেজিং এজেন্টেব ব্যবস্থাপনাব, অধীনস্থ যৌথমূলধনী 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাজবে ম্যানেজিং এজেপ্টেব স্থনামেব জগ্য সহজেই উহাঁব পেয়াব ডিবেঞ্চাব 
বিক্রয় দ্বাব৷ অর্থ সুংগ্রভে সমর্থ হয়! -খ. ম্যানেজিং এজেন্টগণ নিজেবাও উহাদের 
অধীনস্থ প্রতিষ্ঠ নেব শেযাব ব| ডিবেঞ্চব কিনিযাঁ ল্গী কৰিযা থুকে।, _ভারতীয় ম্ানোস্তি 
জে প্রানেই একুপ বেশি দ্রেখ! যুযু। গ. সুপবিচিত ম্যানেজিং এজেপ্টগণ জন- 
সাধাবণেব নিকট হইতে মেযাদ। অ|মানত গ্রহণ কবে ও তাহ! হইতে উচ্চতব স্ুর্দেব 
শর্তে অধীনস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে খণদান কবে। ঘ অধীনস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাঙ্ক প্রভৃতি 
খণদাতাগণেব নিকট হইতে খণ লইবাব ব্যবৃস্থ!, কৰিলে ম্যানেজিং এজেনটগণ সেশ্ষেত্রে 
খণপবিশে!ধেব নিশ্চযত! দ্রিষা বিশোধেব নিশ্চযত! দা ( 00017410600 ) খ্ণ | প্রাঞ্ধিতে ত সাহায্য কবে | উ. ম্যানেজিং 

এজেপ্টগণ পৃথকভাবে লগ্মী প্রতিষ্টান (10595610078 0৪৮) স্থাপন কবিষা উহাদেব দ্বাঝ। 

অধীনস্থ শিল্পপ্রতিষ্টানগুলিতে দীর্ঘ, মাঝাবি ও স্বক্পমেযাদী খণেব যোগান দেখ। চ. অধীনস্থ 
এক. প্রশ্নের উদ্ধত অর্থ অপ্রর প্রতিষ্টানে খণ দিয়! তাহাব! অধীনস্থ_ প্রতিষ্ঠানগুলিব 
সণের চাহিদা পুবণ কবিয়া] থাকে । ছ. অতীতে ভাবতেব ম্যানেজিং রর 
শিল্প প্রাতষ্ঠানহ বি চালন। কবে নাই। ৪3১২৪ একহ সঙ্গে বাম, ব্যান্থিং, লগ 

ও মিলস প্রতিষ্ঠান; পারববন ভবানী নানাফিৰ প্রতি প্রবর্তন ও. উহাদের ব্যবস্থা 



[লেক পারচালনা ও ব্যবস্থাগন) 

পুনার. ভার গ্রহণ কবিয়াছে। ইহাতে উহাদের মাধ্যমে শল্প, বাঁপজ্য ও অথলগ্না কাববাবের 
এক সংহতি (106906192.) গঠিত হইযাছে। ফলে অধীনস্থ শিল্পপ্রতিষ্টানগুলিব খণ- 

প্রাপ্ততে কোন অন্থৃবিধা হয় নাই। জ. ম্যানেজিং এজেপ্টগথেব ম্যধ্যমে দেশে বিদেশী 
পুঁজিব আগমনে উত্াদেব মাধ্যমে ভাবতীয় শিল্পপ্রশ্ষানগুলিব পুঁজিব অভাব বিদেশী 

“পু'জিব দ্বাবা আংশিকভাবে পৃবণ হইযাছ্ছে। 
সংক্ষেপে, ইহাই হইতেছে ভাবতে ম্যানেজিং এজেন্টগণেব কাযকলাপ ও ভাবতীয শিল্পের 

উন্নযনে ম্যানেজিং এজেন্টগণেন অবদানেৰ সংক্ষিপ্ত বিব্ব্ণ। 
৬ ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার ত্রুটি বা কুফল (1666০65 ০: ৫৮415 ০£ £৩ 

1৬191086106 4১661005 5৮5660 ); ভাবতেব্ শিল্পোন্নতিতে শানাভাবে সহায়তা কব 

সত্বেও ম্যানেঞ্জিং এজেন্টগণেব বিকদ্ধে নানাবিৰ অনাচাবেব (7121110৮০০১ ) অভিযোগ 
উত্থাপিত হইযাহে। এ অভযোগগুলি সণক্ষেপে নিয়ৰপ £ 

১ প্রবত নাসম্পকিত অভিযোগ-_ক. ম্যানেজি' এজেন্টগণ শিল্পকাববাব প্রবর্তন 
কবিতে গিধা প্রবতিত প্রতিগগানেব নিকট অধিকমূলো যন্্প।ত বিক্রয় এবং উচ্চহ বে প্রবর্তনাব 
প।বিশ্রমিক আদায় কবিবা নবগ্ুতিষঠিত প্রত্ঠিনে আতবিক্ত ব্যযভাব চাপাইয়া দেয়। 
খ. ইহাদেব হস্তে ভাবতীয শিল্প প্রতি্াণপ্তত।ব একচেটিয| কেন্দ্রীকৰণ ঘটিযাছে। 
গ. ম্যানেজিং এজেটগণ এদেশে প্রধানত ভেগ্যপণ্য ও বপ্ু।নি শিল্পস্কাপনেই উদ্যোগ শইযাছে। 
ফলে দেশে শিল্পাধনে ভাব্সাম্যেব অভাব ঘটিঘাছে। ই 

২ ব্যবস্থাপন! সম্পর্কে অভিযোগ-ক. বর্তমানে অনেক ম্যানেভিং এজেন্সী 
্রতিষ্ঠানট উচ্লাদেব অত্রীতেব উদ্ভোগ ও ঝুকি বহনেব মনোভাব হাবাইব! ফেলিঘাছে। ইহাদেব 
অনেকেবই আধুনিক শিল্প প্রতিষ্টান পবিচুলনাব উপযোগী প্রযুক্তিবিদ্য। ও বৈজ্ঞনিক্ জ্ঞান, এও 
অভিজ্ঞতা! নাই] ভাবতীঘ ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলিতেই এরূপ বেশি দেখ! যায়। 
খ অধীনস্থ প্রতিষ্টনগুলিব নিকট হইতে উহ্বাবা মুনাধাব তুণনাষ অত্যধিক হাবে ব্যবস্থাপনাব 
পাবিশ্রমক আদা কবিয়াছে। গু ইদ্াানীংকানে দেখ! গিবাছে যে ম্যানেজিং এজেপ্টগণ, 
অত্যধিক মূন্যে একে অপবেব নিকট ব্যবস্থাপনাব অধিকাব বিক্রঘ কবিষ| প্রভূত মুনাফ। 
কবিযাছে। ইহাতে অবানস্থ প্রতিষ্ঠানগুলিব বিশেষ ক্ষতি হইখাছে। 

৩, অর্থসংস্থান সম্পর্কে অভিযোগ-_ক. ম্যানেজিং এজেটগণ অত্যধিক চডা সুদে 

খণ দিবাছে। খ. তাহাবা বেহিসাবী ব্যায় প্রভৃতি দ্বাবা৷ অবীনস্থ প্রতিষ্ঠানের অর্থেব অপব্যয় 
কবিয়াছে। গ অধীনস্থ কে।ম্পানীগুলি ম্যানেজিং এজেন্টগণেব স্থার্থে ও হুকুমে চড়াহা'রে 
লভ্যাংশ ঘোষণ। কবিষা, নানাবপ ব্যয় বৃদ্ধি কবিযা নিজেদেব ক্ষতি কবিযাছে। ঘ. ম্যানেজিং 
এজেন্টগণ অধানস্থ প্রতিষ্ঠানগুনিব ব্যবস্থাপনাকার্ধে বিল্পগত স্বার্থ অপেক্ষ! আখিক স্ব েঁব ছ্বাবাই 
অধিক পবিমাণে প্রভাবিত হহ্যান্থে। ইহাতে শেষ পযন্ত শিল্পে ক্ষতি ঘটিয়াছে। 
ও, তাহাদের নিকট অবস্থিত _অবীরস্ব কোম্পানীগুলিব_ গ্রচুব অর্থ ম্যানেজিং এজেন্টগণকে, 
ফট্কাকাববাবে প্রলোভিত কবিয়াছে। ইহাতে অধীনস্থ কোম্পানীগুলিব সর্বনাশ ঘটিয়াছে। 

ম্যানেজিং এজেন্সীর কুফলের প্রতিকার 
[20875701725 

ম্যানেজিং এজেন্দীপ্রথার অনাচার ও ক্রটি দূব কবিবার জন্ব ১৯৩৬ সালেব সংস্টোধিত 
কোম্পানী আইনে ম্যানেজিং এজেন্টগণেব উপব কতকগুলি বিধিনিষেধ আবোপিত হয়। কিন্ত 



ইহাতে প্রথাটি ক্রাটমুক্ত না হওয়ায় অথশেষে ১৯৫৬ সালে নূতন ফোর্পানী আইন পাস, 
করিয়৷ ম্যানেজিং এজেন্টগণেব কার্যাবলী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ কর] হয়। 
সর্বশেষে ১৯৬০ সালে উক্ত আইনেব সংশোধন দ্বাব! কোম্পানীসমূহেব ব্যবস্থাপনার জন্ত সচিব 
ও কোষাধ্যক্ষ” প্রতিষ্ঠান নামক নৃতন প্রকাবেব ব্যবস্থাপকসংস্থা প্রবর্তিত হইযাছে। 

ক. ১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনের দ্বার ম্যানেজিং এজেজাসি 
উপর আরোপিত বিধিনিষেধ : 

১. নিয়োগ ও কার্ধকাল2 ক. ম্যানেজিং এজেন্ট নিযোগ বা পুনর্মিয়োগে কোম্পানীর 
শেযাব হোল্ডাবগণেব সাধাবণ সভাষ প্রস্তাব পাস কবিযা উহাঁতে কেন্দ্রীয় সবকাবেব সম্মতি 
শইতে হইবে । খ. ১৫ বৎসবেব বেশি সময়েব জন্য গ্রথম নিযোগ ও পবে ১০ বৎসবেব বেশি 
শমযেব জন্য পুননিয়োগ কব! চলিবে না। 

২ অধীনস্থ কোম্পানীর সংখ্যা £ কোণ ম্যানেজি এজেন্ট ১৯৬০ সালেব ১৫ই 
আগস্টেব পব ১০টিব অপ্রিক .ক।ম্পানীৰ ব্যবস্থাপন।ব দাঁধিত্ব লইতে পাবিবে না। 

৩. পদ শুন্য হওয়া, অপসারণ ও বরখাস্ত ই ক ম্যানেজিং এভেন্ট দেউলিয হইলে, 
(ফীজদাবী অপবাধে উহ্াব ৬ মাসকাল দণ্ড হউলে ব| পদত্যাগ কবিলে কিংবা ম্যানেজিং এলেন্দী 
প্রতিষ্ঠঠনেব স“গঠনিক কোন পবিবর্তন ঘটিলে, ম্য নেজিং এজেন্নীব পদ শূন্য বলিযা গণ্য হইবে । 
গ. ম্যানেজিং এজেন্টেব সম্পত্তিব তত্বাবধানেব জন্য অ।ধ।শত বক বিসিভ।ব শিযুক্ত হইলে 
ম্যানেজিং এজেন্ট সাময়িকভ বে ববখান্ত হইবে | গ. প্রতাবণ।, বিশ্বাসভঙ্গ, গুরুতব অবহেলে। 
ব। অব্যবস্থাব অভিযোগে অধীনস্থ কোম্পানীব শেখাবহোল্ডাবগণ ম্যানেভিং এজেন্টকে অপসাব্ণ 
কবিতে পাধিবে। ৃ 

৪. পারিশ্রমিক ঃ ম্যানেজিং এজেন্টগণ অন্যুন ৫০,০০০ টাকা ও সর্বাধিক, অধীনস্থ 
কোম্পানীব মুনাফাব * শতাংশ পবস্ত পাবিশ্রমিকেৰ অধিকাবী হইবে । ইহাব অতিবিন্ব 
পাবিশ্রমিক দ নেব প্রস্তাবে কেন্দ্রীধ সবকাবেব অনুমোদন আবশ্যক | 

৫, আথিক লেনদেন 2 ক. অবীনস্থ এক কোম্পানাব অর্থ অন্য কোম্পানীতে খৎ 
দেওয়৷ বা শী কণা! চলিবে ন।। খ ম্যানেজিং এভেপ্ট অধানস্ত কোন কোম্পানীব নিবট 
হইতে খণ লইতে পাবিবে না। গ অধীনস্থ কে।ম্পাশীব (নকট হইতে চ্গতি হিসাবে ২০১০০০ 
ট।কাৰ অধিক নিজে নিকট জম! বাখিতে পাবিবে ন। | 

৬. ক্ষমতা ও কার্যাবলী 2 ক. ম্যানেজিং “ছেন্সী প্রতিষ্ঠান স্বযং কোন ম্যানেজিং 
এজেন্টেব অধীনস্থ হইবে না। খ. অধানস্থ কোম্পানীব বিনা অনুমতিতে ম্যানেজিং এজেণ্ট 
উহীব সমজাতীয় কোন কাববাব পবিচালন! কবিতে পাবিবে না। গ. পবিচালকমণ্ডলীব মোট 
সদস্য সংখ্য। ৫ জন হহশে, অপীনস্থ কোম্পানীব পবিচালকম গুণীতে ম্যানেজি, এজেন্ট ১ জনের 
বেশি ও পবিচালকমণ্ডলীব সদস্য সখ্য ৫ জনে বেশি হইলে ২ জনেব বেশি সদস্য মনোনয়ন 
কবিতে পাবিবে না । ঘ. অধীনস্থ কোম্পানীব অনুমতি ও কেন্দ্রীঘ সবকাবেব অন্তমোদণ 
ছাড়া ম্যানেজিং এজেন্ট অপবৰ কাহাবও নিকট অধীনস্থ প্রত্ষ্ঠানেব ব্যবস্থাপনাভার 
হস্তান্তবিত কবিতে পাবিবে না। ঙ উত্তবাধিকাব স্থঞ্জে ম্যানেজিং এজেন্সী লাভ কবিতে 
হইলে কেন্দ্রীয় সবকাবেব অনুমতি লইতে হইবে। চ কর্মচাবী নিয়োগ ও স্থাবব সম্প্থি 
প্রভৃতি ক্রয়-বিত্রষে ম্যানেজিং এজেন্ট অধীনস্থ কোম্পানীব নির্দেশ মান্য কবিবে। ছ. অধীন 
কোম্পানীর বিশেষ অন্গমক্তিব্যতীত ম্যানেজিং এজেপ্ট উহাব সহিত কোন ক্রয়-বিক্রয় অথব 
শেয়ার, ভিবেধণর প্রভৃতি বিক্রযেব দাঁয়গ্রাহকেব কার্ধে জন্য চুক্তিবদ্ধ হইতে পাবিবে না। 



[শিজ্রলোডারন্য"ও ঘ্যব্াপ ২৮৫ 
, ৭" অন্যান্য 2 ক. কেন্দ্রীয় সরকার আবস্ীক মনে কবিলে কোন শিল্পে বা কারবার 
বিশেষে ম্যানেজিং এজেণ্ট লোপ কবিতে পাবিবে। খ. ম্যানেজিং এজেন্ট পদত্যাগ করিলে, 
উহার পদ শূন্য হইলে, উহাকে ববখীন্ত কব! হইলে বা উহা দোষে কাববাব উঠিঘা গেলে তজ্জন্ত 
কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না। গ. ১৯৬* সালেব ১৫ই আগস্টে পূর্ববর্তী ২ বৎসবকালের মধ্যে 
ম্যানেজিং এজেন্টের পুনর্নিষোগ না৷ ঘটিলে, এ তাবিখ হইতে উহাব কার্ষকাঁল শেষ হইবে । 

খ. ১৯৬০ সালের সংশোধিত কোম্পানী আইন £ ইহা সর্বপ্রধান উপ্লেখযোগ্য 
ধাবা এই যে, কোন প্রতিষ্ঠানেই একই সময়ে ম্যানেজিং এজেন্ট, সেক্রেটাবীজ গ্যাণ্ড ট্রেজাবার্স, 
মানেজাব বা ম্যানেজিং ডিবেহীব প্রভৃতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষেব মধ্য যে কোন একটিব অধিক 
নিয়োগ কব! চলিবে না। ইহাতে প্রতিষ্ঠানে অহেতুক ব্যয়বৃদ্ধি বন্ধ হইবে। 
বত্গ।ন পরিস্থিতি 
59727 ৮0517701৭ 

১৯৩০-৬১ সালে, ১৯৫৬ সাঁলেব কোম্পানী আইনেব উদ্দেশ্ট অনুযায়ী ম্যানেজিং এজেন্সী 
প্রথাব গুরুত্বপূর্ণ সংস্কীব কাঘে পবিণত হয়। উক্ত আইনমত ১৯৬০ সালেব ১৫ই আগস্ট 
পুবাতন সকল ম্যানেজিং এজেন্টেব কাষকাল পুননিযুক্ত না হইলে শেষ হয়। স্বভাবতই এ 
তাবিখেব মধ্যে অনেকেব পুনর্সিয়োগ ঘটে, কয়েকটি ম্য/নেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান নৃন্ন আইনে 
প্রবর্তিত সেক্রেটাবীজ এ্যাণ্ড ট্রেজাবাসএ বপান্তবিত হয ও কযেকটি ম্যানেজিং এজেন্সী 
বাতিল হই যাষ। ফলে ১৯৬০ সালেব ১৬ই আগস্ট ম্যানেজিং এজেন্টগণেব অধীন 
কোম্পানীব সংখ্যা ঈলাডায ১৩০৮ । উহাঁব পব হইতে ১৯৬০ সালেব ডিসেম্বব পর্যস্ত ভাবতে 
স্থাপিত ৫৬৩৮টি কোম্পানীব মধ্যে মাত্র ৬৬টি কোম্পানীতে ম্যানেজিং এজেন্সী নিযুক্ত হয়, 
৩৮৯৭টি কোম্পানী পবিচালক পর্যৎ দ্বাবা-্চালিত হইবে বলিযা স্থিব ভয, ১৬৪২টি কোম্পানী 
ম্য'নেজিং ডিবেক্টবগণ ছ্বাবা, ১৩টি কোম্পানী সেঞ্টোবীজ এ্যাণ্ড ট্রেজাবার্স ঘ্বাবা ও ১০টি 
কোম্প(নী নৃন্ন শেণী? ময নেজাব দ্বাব! চাঁলিন হইবে বিষ স্থিব ভয। 

ম্যানেজিং এজেন্সীর ভবিষ্যৎ 
চা085 

ম্যানেজিং এজেন্দী প্রথাকে কেন্দ্র কবিয়া ভাবতে প্রভূত তর্কবিতর্ক হয! গিয়াছে । ইহার 
পক্ষাবলদ্িগণের মতে নিয়ত করণে ম্যানেজিং এছেন্দী প্রথ! ব্জায় বাখিবাব্ প্রযজিন, 
বাঁহাছে £ ১ ইহাদেব.অবসু!নে বিনিয়োগকাবী_এবং যৌথ্মুলখনী কাববাবগুলিব_ মধ্যে 
এ্রকাটি অপরিহার্ধ যোগস্থত্র ছিন্ন হইবে। ভ|বতে_ স্থসংগঠিত পুঁজিব বাজাব_ নন! থাক্ছায 
ম্যানেজিং এজেন্টগণেৰ বিলোপৃসুধনে_অপুবুণীনু ক্ষতি হইবে । ২. ইহাদের অবলুপ্তি ভাবতেব 
শি্পগুনিতে দর্ঘ, মাঝাবি ও স্বপ্পমেযাদী খণেব যেগান স্-কুঁচিত, কবিবে। ৩. ভারতে 
স্থপবিচিত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রত্িষ্টানেব সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা উহাদেব অধীনস্থ কোম্পানী- 
গুলিব শেষাব, ভিবেধাব প্রভৃতি ক্রয়ে বিনিযেগকাবিগণ সহদেই আকৃষ্ট হইযা থাকে । অন্যান্য 
শি্পেঃত দেশেব ন্যায় ভাবুতে পুঁজি সবববাহকাবী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান না থাকায়_.এ কার্ধে 

ং গ্রণ একটি অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন_করিমছে। বঙমানেও হহান্র 
ত] সম্পূর্ণ দুর হয় ন্লাই।, দেশে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থাপক এবং ঝুঁকি বহনকারী 

প্রবর্তকেব যথেষ্ট অভাব রহিযাছে। এই সকল কার্ধ সম্পাদনেব জন্য ভারত ম্যানেঞ্জিং 
এজেপ্টগ বর্তমান শিল্প সম্প্রসাবণের যুগে ইহাদের অবসান 

অনগ্নগতিকে ক্ষুপ্জ করিবে। ঙ 



এই প্রথার বিরোধিগণের মতে বর্তমানে ম্যানেজিং এজেন্টগণের আরশের সায় 
প্রয়োজনীয়ত। নাই । উপরন্ত র অনাচারের জন্য এই প্রথার অবসানই বাঞ্ছনীয় । এই 
প্রধার বিরুদ্ধে আপত্বিগুলি নিম্নরূপ £ ১* বর্তমানে পুঁজির বাজাব্রের উন্নতি ঘটিয়াছে। 
ম্যানেজিং এজেন্টগণও পূর্বেব ন্যায় আর..সবিশ্যে_ শিল্পপু'জি.. যোগান দেয় না। সরকারী 
উদ্ভোগে দীর্ঘ ও মাঝারিমেয়াদে শিল্পখণ সরবরাহের জন্ত একাধিক. প্রতিষ্ঠান স্াপ্রিত. হইয়াছে । 
প্রমতাবস্থায় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার বিলোপ সাধনে শিল্পপুঁজির যৌগানে কোন বিশ্ব 
ঘটিবে না। 

২. ম্যানেজিং এজেন্টগণ তাহাদেব কা্কল!পে যেরূপ অনাচার ও দুর্নীতির পুষটান্ত স্থাপন 
করিয়াছে তহীতে শিল্প ব্যবস্থুয় এপ সামুন্ততান্ত্িক প্রথাব অবসানই সকল দিক দিয়া বাঞ্ছনীয়। 
শুধু অতীত গ্রণাবলীর অজুহাতে আব ইহাদের বজায রাখিবাঁব পুস্তাব সমর্থনযোগ্য নহে। 

৩. ইহাদের অভাবে ব্যবসায়ী প্রতিভা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাব অভাব ঘটিবে বলিয়া মূনে 
করা যুক্তিযুক্ত নৃহে) ম্যানেজিং এজেন্টগণের ব্যবস্থাপনার বহিভূ্তি একাধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
উন্নতি ও দক্ষতা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইযাছে। 

৪. ভারতের শিল্পায়নে ম্যানেজিং এজেন্টগণের অভিভাবকত্থের যুগ চলিয়! গিয়াছে । 
প্রকৃতপক্ষে বল! যায় উহাদের অবসান ব্যতীত নূতন শিল্পঘুগের স্ুচন! সম্ভব নহে । - 

ভারত সরকার পরস্পববিরোধ। দুইটি মতের মধ্যবতী পন্থা অব্লম্বন কবিয়াছেন। তাহাদের 
মতে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথাব সম্পূর্ণ বিলোপসাধনেব সময এখনও উপস্থিত হয় নাই। এবং 
ইহার সংস্কারসাধনের চেষ্টা না কবিঘ। অবসান ঘটান উচিত হইবে না। কোম্পানী আইন 

কমিটির মতে দ্রুত শিল্পাধনের প্রযোজনীযতা, বেসবকারী শিল্প ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের সহায়ত। 
প্রভৃতি কাবণে ইহা অনাচার ও ত্রটিগুলি দূর করিয়* বেসরকারী শিল্পের প্রযোজনে সঞ্চয় 
সংগ্রহের নিমিত্ত ইহাকে ব্যবহাঁব করা যাইতে পারে । ১৯৫৬ সালেব কোম্পানী আইনও এই 
নীতি অনুসরণ কবিয়া ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথাব অবসান ঘটাষ নাই। তবে ইহার ক্রটিগুলি 
দূর করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা! অবলম্বন করিয়াছে । একউ-.সঙ্ষে উক্ত আইনের ছারা ইহাদের 
বিকল্প স্বরূপ সেক্রেটারী এ্যাণ্ড ট্রেজারার্ঁ কিংব। পরিচালক পর্ধতের (1302 ০? 
[)17906075 ) দ্বারা ব্যবস্থাপনার ভাব বহনেব বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ব্যবস্থাপনার এই 
বিকল্প প্রথা সফল গ্রমাণিত হইলে বেসবকারী শিল্পগুলির ন্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাগত উন্নতি ঘটিবে. 
ইহা আশ! করা যায়। 
সেক্রেটারীজ এ্যাণ্ড ট্রেজারার্স” 
50487780755 & 71758510117 

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে ভারতে সর্বপ্রথম সেক্রেদীরীজ গ্যাণ্ড ট্রেজারাস” নামে 
একটি বিকল্প ব্যবস্থাপক সংস্থা অনুমোদিত হয়। ম্যানেজিং এজেন্টগণের কবল হইতে 
মুক্ত হইয়! শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে স্থস্থ, প্রগতিশীল ও স্বদক্ষ ব্যবস্থাপনার অধীনে চালিত 
হয় সে উদ্দেশ্টে উক্ত আইনে ইহার প্রবর্তন ঘটিয়াছিল। 

যে কোন অংশীদারী কাববাব অথবা যৌথমৃপধনী প্রতিষ্ঠান সেক্রেটারীজ এ্যা্ড ট্রেজারার্স 
রূপে অপর যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ ৷ আংশিকভার বহনেব জন্য নিযুক্ত 
হইতে পারে । তবে উহ। পরিচালক পর্যতের তারকা, নিযস্ত্রণ ও পরিচালনার অধীন থাকিবে । 

জুবিধ। (৪৫5৪0098৪ ) £ ম্যানেজিং এজেন্সীর তুলনায় ইহার স্থবিধা-_-১. কেন্ত্ীয় 
সরকার ইচ্ছা! করিলে যে কোন শিল্পে ৪্লা কারবারে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা নিষিদ্ধ করিতে 



হতো ইারিরিিতানের ও হাত গান? ২৬৮৭ 

ঠারে। কিন্ত ইহার ক্ষেত্রে ভাহা প্রযোজ্য নহে। ২. বর্তমানে কোন ম্যানেজিং এজেন্টেব 
দধীনে ১০টিব বেশি প্রতিষ্ঠান থাকিতে পাবে না, কিন্তু সেক্রেটাবীজ এ্যাণ্ড ট্রেজাবাস2এব 
ক্ষত্রে এইরূপ কোন সীম! নাই । 

ৃ অন্ুবিধা (0198081718699 ) ৫ ম্যানেজিং এজেন্সীব তুলনাষ ইহার অস্থবিধা-_ 

, কোন একক ব্যক্তি দ্বাব। সেক্রেটাবীজ এ্যাণ্ড ট্রেজাবাস সংস্থা গঠন কবা যাঁষ না, 
কিন্ত ম্যানেজিং এজেন্সী কাববাব গঠন কবা চলে। ২. ইহাব। অধীনস্থ কোম্পানীৰ নীট 
[নাফাঁৰ ৭২% এব ল্শি পাবিশ্রমিক লইতে পাবে না, কিন্তু ম্যানেজিং এভেন্ট ১*% পর্যন্ত 
পাবিশ্রমিকেব অধিকাবী | তবে কেন্দ্রীয় সবকাবেব অন্মোদনে ইহাবা অধিক পাবিশ্রমিক 
শাইতে পাবে। ৩. পবিচালক পর্যতেব দ্বাবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না! হইলে ইহাবা ম্যানেজিং 
গজেটগণেব মত অবীনম্থ কোম্পানীব উৎপাদিত দ্রব্যসাম গ্রীব বিক্রম অথব| গ্রযোজনীঘ 
দব্যসামগ্রী ক্রষ কবিতে পাবে না। ৪. ম্যানেজিং এজেন্টগণেব মত ইহাবা অধীনস্থ 
কাম্পানীব পবিচাঁলক পর্তেব কোন সদন্ত মনোনযন কবিতে পাবে না। 

অন্যান্য বিষষে ইহাদেব উপবে কোম্পানীব আইনেব দ্বাবা আবোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলি 
যানেজিং এজেন্টদেব মতই । ইহাদেবও প্রথম নিযোগ ১৫ বৎসবেব বেশি ও পুনর্নিযোগ 
১০ বতসবেব বেশি কবা! যাষ না। এবং উহাতে কেন্দ্রীয সবকাবেব অনুমোদন আবশ্যক হয়। 

মন্তব্য (5012910961005 ) 8 শিল্পে ব্যবস্থাপনাঁব জন্য ভাবত সবকাঁব এইরূপ যে নৃতন 

সংস্থাব প্রবর্তন কবিযাছেন তাহাব উদ্দেশ্ট ছিল ভাবতে এক নূতন এ্রেণীব ব্যবস্থাপক সংস্থা 
স্ষ্টি কবা। তবে ইহাব সুত্রপাতে এই উদ্দেশ্ট সম্পূর্ণ সফ.। হয নাই। কাবণ এখন পর্স্ত 
ষে সকল সেক্রেটাবীজ এ্রাণ্ড ট্রেজাবাস-এব সংস্থা স্থাপিত হইঘাছে উহ্াদেব অধিকাংশই 
ম্যানেজিং এজেন্পী কাববাবেব বপান্তব | * 

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের পরিঢালন। ও ব্যবস্থাপনা 
৯1417977487 10] এ) 144091৮8152 0 11119 70131,7€ 
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ভারতের পরিকল্লিত এঅর্থনীতিক উন্নয়নে ইদানীংকালে রাষ্্রায্ত ক্ষেত্রের গুকত্ব ত্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
অতীতের বেনরকাগী উদ্যোগে শিলসন্প্রনারণে ভাঞসাম্যের অভাব, শিললোনযনের ফলে একচেটিব! বেসরকাগী 

অর্থনীতিক ক্ষমতার উদ্ভব, অর্থনীতিক বৈষম্য বৃদ্ধি প্রভৃতি দূর করিবার জন্য রাষ্ট্রাযত্ত শিল্পক্ষেত্রকেই ভারতের 
শিল্পায়নে নেতৃহ্ দান কর! হইযাছে। ইতিমধ্যেই উৎপাদনে রাষ্্রাযন্ত ক্ষেত্রের প্রাধান্য ঘটিয়াছে। ভারতের 
ভবিষ্যৎ শিল্পায়নে রা্ট্রাযত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠীনগুলিতেই দেশের শিল্পক্ষেত্রের অধিকতর কর্মসংস্থান, সম্পদ উৎপাদন এবং 

মঞ্চ ও বিনিষোগ ঘটিবে। তাহ! ছাড়া বাণিজ্য, বীনা, ব্যাঙ্কিং, শিল্পধণ সরবরাহ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও গাষ্্াবত্ত 
প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও সম্প্রনারণ ঘটিতেছে। ১৯৬৩ সালের “সপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের রাষ্্/য়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৮৪৯ 
কোটি টাকার বিনিযোগ ঘটিয়াছে। হৃতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রূপ, শুদক্ষ পরিচালনা ও 
ব্যবস্থাপনার বিষষটিও বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করিয়াছে । 

রাষ্্ায়ন্ত গ্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক বূপ 
চ03765 0৮ 57572 2৭ 11211579 

বাষ্টাযত্ত ক্ষেত্রেব উদ্যোগ বাষ্ট্রেব হস্তে থাকিলেও বাদ্য প্রতিষ্ঠানেব সাংগঠনিক রূপেব 
বিভিন্নতা অন্ুসাবে উহাদেব পবিচালন! ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকাব হইযা থাকে । 
ভাঁবতের বাষ্ট্রীয় গ্রতিষ্ঠানগুলিব সাংগঠনিক রূপ প্রধানত নিক্নোক্ত প্রকাবের £ 

১. সরকারী বিভাগীয় সংগঠন (10912160567 651 00280159610) )। 



২. বিশেষ আইনেব ছ্বাবা বিধিবদ্ধ করপোরেশন বা 'স্ট্যাচুনটরা করপোরেশন: বা! 'পারাফ্লিব 
করপোবেশন (9৮56760চ5 ০৮ 0019]10 0010০75৮100 )। 

৩. সবকাবী যৌথমূলধনী কারবার (0০৮০7070016 011) 360০]. 00100708105 )। 

সরকারী বিভাগীয় সংগঠন 
(056৭74121৭7 05618777211, 07081587501 

বৈশিষ্ট্য (£5565755 ) কোন সবকাবী বিভাগ বা দপ্তবেব অধীন, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও 
ত্দাবকীতে কাববাব চালনা বাস্ট্ীয় কাববাবেব প্রাচীনতম রূপ । ১. ইহাতে পবিচালিত 
কাববাবটি এবং সবকাবেব মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। সবকাব ব! বাষ্ট্রেব সাধাবৎ 
প্রশাসনিক কাঠামোব অঙ্গ হিসাবে ক।ববাবটিকে গণ্য কবা হয়। ২. সবকাবেব কোষাগাব 
হইতে ইহাব ব্যয়ের অর্থ প্রদান এবং ইহাব যাবতীয় আয সবকাবী কোষাগাবেই জমা কৰা হয়। 
৩. সাধারণত যে সকল ক্ষেত্রে সবকাবী কোষাগ।বেব আয় লাভ কবাই প্রধান উদ্দেশ্য তথা 
একাতীয় সংগঠন স্থাপিত হয। ৪. হহাদেব পবিচালনা ও ব্যবস্থাপনাব ভাব প্রত্যক্ষভাবে 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদঞ্চবেব উপব ন্তন্ত থাকে। 

ৃষ্টাত্ত (০521)0169 ) 8 ভাবতে পোস্টঅফিস, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, লবণ 
উৎপার্দন, বেলপবিবহৃণ, চিত্তবঞ্ীন বেল কাবখানা৷ এবং পেবাম্বুবেব অখণ্ড বেল কামবা (17001 

9৪৫৮ ) নির্মণেব কাবখানা, অনা ইণ্ডিষ। বেডিও এভতি এই জাতীয় সংগঠন । ভাবতেৰ 
দেশরক্ষাব জন্য প্রযোজনীয় অস্বস্্ প্রভৃতি দ্রব্য উৎপাদনেব কাবখানাগুলিও এই প্রকাব 
ব্যবস্থায় পবিচালিত হ্য। 

গুণ (106110 ) 8 এইবপ সংগঠনের সুবিধা! তিনটি--১. ইহাতে সবকাবেব সর্বাধিক 
পবিমাণ প্রত্যক্ষ নিষন্ত্রণ স্থনিশ্চিত হয। ২. এইরূপ ব্যবস্থায় সর্বাধিক পবিমাণ গোপনতা 
বক্ষিত হইতে পাবে । ৩. ইহাব দোধক্রটিব জন্য আইনপভায় বা পর্ণ মেন্টে সহজেই প্রশ্ন 
উত্থাপন ও সমালোচন। কব যায়। 

দোষ (91061165 ) এই জাতীয় সংগঠনের অঙ্থবিবা-১ প্রত্যক্ষ সবকাবী 
বিভাগীয় নিষস্ত্রণেব জন্য সবকাবী দপ্তবেব চিবাচবিত গ7ংগচ্ছ নীতিতে ইহ। চালি৩ হয়। লাল 
ফিতাব দৌবাত্যে উহাব কাষে অহেতুক বিলম্ব ঘটে। ২. ঘনঘন বিভাগীষ মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ 
সবকাবী কর্মচাবিগণেব পবিবর্তনে ইহাব কার্য ও নীতিতে ঘনঘন পবিবর্তন ঘটে । তাহাতে 
কাববাবেব ধাবাবাহিক কার্ধস্ত্র বক্ষিত হয ন|।। ৩ ইহাতে কাঁবত সর্বস্তবেব সবকাবী 
কর্মচাবিগণ তাহাদেব কার্ষে কটিনমাফিক কাধেব অতিবিক্ত কোন উদ্যেগ ও তৎপবতাব লক্ষণ 
প্রদর্শন কবে না। এবং কোন গাফিনতী ও ভ্রটিব জন্য দাধী ব্যক্তিগণকে খুঁজিযা বাহিব কৰা 
কঠিন হয়। ৪. বাজাবে ইহাঁদেব উত্পাদিত পণ্যেব বা সবববাহ্কুঁত সেবাব চাহিদাব পবিবর্তন 
ঘটিলে তদন্ুঘায়ী ত্রুত কার্যক্রম, নীতি ও কার্ষপদ্ধতিব সামঞ্ুম্য সাধন্বে ক্ষমতা এই প্রকাব প্রতি- 
ানেব নাই। ৫. সবকাবী দপ্তব নৈর্যক্তিক বপিয়৷ বাজাবে ক্রেতাগণেব চাহিদা, পছন্দ, রুচি 
প্রস্তুতির প্রতি ইহাব কোন লক্ষ্য থাকে না । ৬. সবকাবী দপ্তব হওয়ায় ইহা আয় অনুযায়ী 
ব্যয়েব নীতিতে পবিচালিত হয় না। ববং অধিকাংশ স্থলেই আ'য়াতিবিক্ত ব্য ঘটিষ কারবাবে 
লোকসান ঘটায়। ৭. দৈনন্দিন কার্ষে অবিবত সবকাবী হস্তক্ষেপ এই জাতীয় গ্রত্ষ্ঠানেব আব 
একটি ক্রা্ট। 

মন্তব্য (০০201026065 )$ ইহাব গুণ অপেক্ষা দোষ বেশি বলিয়া শিল্পব/ণিজোব 
প্রতিযোগিতাূলক ক্ষেত্রে এই প্রচ্ষার সংগঠন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । 



২৮৯ 

বিধিবদ্ধ বাড়ীয় করপে রেশন 
38008 00708871108 

-" বৈশিষ্ট্য (£56509) £ সরকারী দপ্তর পরিচালিত রাস্ত্রীয় কারবারে ক্রাটির জঙ্টঃ 
সম্প্রদারণশীন রাষ্্ীয় ক্ষেত্রের প্রয়োজনের অধিকতর উপযুক্ত একপ্রকার নৃতন সংগঠন সৃষ্টি হয়। 
ইহ! পাবলিক করপোরেশন, বা বিধিবদ্ধ রাষ্ত্রীয় করপোরেশন নামে পরিচিত। ইংলগ্ডের রাষ্ট্রীয় 
কারবারগুপ্ী এই প্রকারের। ভারতেও এই প্রকার কারধার গঠিত হইয়াছে । ইহাদের 
বৈশিষ্ট/গুল এই _১. ইহারা পার্লামেন্টের বিশেষ আইনের দ্বারা গঠিত হয়। ২. এ 
আইনের দ্বারা ইহাদের উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, কার্ধক্ষেত্র ও পরিধি নির্দিষ্ট হয়। ৩, ইহাদের 
পরিচালন! ও ব্যবস্থাপনার ভার ভারত সরকার কতৃক মনোনীত একটি পরিচালক পধতের উপর 
যস্ত হয়। ৪. আধিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ইহাদের স্থাত্প্র্য রঙ্ষিতত্হয। ৫. ইহাদের 
ত্বয়ংশ।সিত প্রতিষ্ঠঠনদূপে গণ্য কর।| হয়। 

দৃষ্টান্ত ( 5811)]) 59 )2 ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, শিল্প অর্থলংস্থান 

করপোরেশন, জীবন বীম। করপোরেশন, দামোদর ভ্যাল৷ করপোরেশন, এর়ার ইণ্ডিরা ও ইও্িয়ান 
এয়ারলাইনস করপোরেশন প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত । 

গুথ (16115 )5 এই প্রকার মংগঠমের হুবিপ| -১. সরকারী দপ্তরের লালফিতার 
ইহাতে অল্প। ২. বেসরকারী শখিক্নগ্রতিষ্ঠান্র স্যাম ইহার পরিচালন। নীতি 

বাজারের অবস্থ। অনুযায়ী সহজ পরিবর্তনযোগ্য হইতে পারে। ৩. দৈনন্দিন কার্ধাবলীতে 
প্রত্যক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপ ঘটে ন|। ৪. পার্লামেন্টে ইহাদের কার্ধাবলীর দোষক্রটির সমালোচনা 
দ্বারা উহা দূর করা যার। 

ভ্রটি (067561105 )$ ইহাদের অস্থবিধ|--১. ইহারা যে আইনের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত 
উহাদের সখোধন ন| কর। পর্যন্ত ইহাদের কাধাবলী ও সাংগঠনিক কোন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন 
করা যায় না। এবং উহা সম্প্দনেও বিলম্ব ঘটে। স্ুতবাং বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ট'নের 
মৃত ইহাদের সহজ পরিবর্তনশীলত। দেখ! যায় না । ২. ইহাদের কাধে সংশ্লিই মন্্'দপ্তরের 
হস্তক্ষেপ যে ঘটে না তাহ| নহে । জীবনবীম। করপোরেশনের লগ্মী কাধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদপ্তরের 
সাম্প্রতিক হস্তক্ষেপের ঘটনা ( মুন্ত্র। ঘন”) এ সম্পর্কে স্মবণীর। ৩. শ্রমিক কর্মচরিগণের 
তরফ হইতে এই অভিবোগ কর! হয় যে, এই জাতীর প্রতিষ্ঠান স্থ'পনের সময় সরকার 
বলিম়্াছিলেন যে, ইহারা অধক পরিম:ণে শ্রমৈককর্মচারী স্ব!থের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে সমর্থ হইবে ; 
কিন্ত প্র তপক্ষে অভিজ্ঞ ত। হইতে ইহার বিপরীত ঘটনাই দেখ যায়। ৪. ইহাদের ব্যবস্থা 
পনার ভার এপধন্ত প্রধানত উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচাবিগণের উপরই ন্যন্ত হইরাছে। উহাদের 
শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতাই নাই । 

মন্তব্য (০০100967503 ) 2 সরকারী ক্ষমতায় সজ্জত অথচ বেসরকারী প্রশিষ্ঠ'নের ন্যায় 
পরিবহন যোগ/ত। সম্পন্ন এই প্রকার রাষ্্রীয় কর্পোরেশনকে অনেকেই রাষ্ত্ীর কারব।র পরিচালনার 
জন্য আদর্শ সংগঠন বির! মনে করেন। কিন্তু শ্ীগোরওরালার মতে, দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও 
লাভক্ষতির বাণিজি/ক নীতি যে সকল ক্ষেত্রেত্র অনুসরণীর তথায় এই প্রকার প্রতিষ্ট,ন অনুপযুক্ত | 

৷ অবশ্থ ব্মানে এই সকল করপোরেশনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্ত প্রয়োজনীয় সুদক্ষ ও 
অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা-বিশেধজ্ঞ ভারতীয় কর্মচারীর অভাবই ইহাদের করদক্ষতার অভাবের প্রধান 
কারণ। এই অভাব পূরণের উদ্দেত্টে ভারত সরকার সম্প্রতি উৎপার্দন, পরিবহণ, সংদরণ, 

১৯ [[]] 



কু 

লোহ-হশ্পাত এবং বাঁপজা ও শল্ল মন্ত্রাদপ্তরগালর অধানন্থ শ্ল্ল গমত্ভাসত্যালর স্ুচ 
'ইও্াষ্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সান্ডিদ” নামে একটি পৃথক সরকারী কর্মচারী শ্রেণী হুষ্টি করিবার 
সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। 
সরকারী যৌথমুলধনী কারবার 
(00৮1815101৭ 57008 ০0778 

বৈশিষ্ট্য (£8$5:55 ) ১. ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে যে সর্বাধুনিক স।ংগঠনিক রূপ 
প্রবতিত হইতেছে তাহ! সীমাবন্ধ মালিকানার যৌখমূলধনী কারবারের । বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে 
সীমাবদ্ধ ও ব্যাপক মালিকানার যৌথ মৃলধনী কারবার ( অর্থ। প্রাইভেট ও পাব্রিক লিমিটেড 
কোম্পানী ) ভারতের কোম্পানী আইন অনুযায়ী গঠিত হইয়া থাকে । উক্ত আইনের ৬১৭ 
ধারায় সরকারী মালিকানায় যৌথমূলধনী কারবার গঠনের ব্যবস্থা আছে। ১. এইগুলি প্রাইভেট 
লিমিটেড কোম্পানীরপে গঠিত হয়। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার, 
কেবল এক বা একাধিক রাজ্যারকার, অথব। কেন্দ্রীয় সবকার, রাজ্যসরকার ও জনসাধারণ বা 
বেপরকারী ব্যক্তিবর্গ ইহাদের শেযাঁবের মালিক হইতে পারে । তবে মেট শেয়ারপুঁজির ৫১% 
সরকারের হাতে থাকিবে । এইবূপ অনেকগুণল প্রতিষ্ঠানে বিদেশী পুঁজি অংশগ্রহণ করিয়াছে । 
২. ইহাদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার সাধারণ যৌথমৃলধনী কারব বের ন্যায় একটি 
পরিচালক পর্ধতের উপরে ন্যন্ত। তবে, এইরূপ অধিকাংশ গ্রতিষ্ঠানেই একটি বাদে অন্য সকল 
শেয়ার রাষ্ট্রপতির নামে খরিদ করা হয় বলিধ। ইহাদের শেষারহোন্ডারগণের ব.সরিক সভা 

ডাকা হয় না, এবং কার্যত সরকাব কতৃক মনোনীত ব্যন্তিগণই পরিচালক নিধুক্ত হয়। 

দৃষ্ট।ত্ত (658702169) 8 বর্তমান অধিকাংশ বাষ্রীয় গ্ততিষ্টানই এইরূপ । সিন্ধি ফারটি- 
লাইজারস্ এযাণ্ড কেমিক্যালস প্রাইভেট লিঃ, হিন্দুস্থান ট্টাল লিমিটেড, হিনদুস্থান শিপা ইয়ার্ড 
প্রাইভেট লিমিটেড, স্টেট ট্রেডিং করপোবেশন প্রাইভেট লিমিটেড গুভূতি ইহার দৃষ্টান্ত । 

গুণ (10110 ): ১. ইহারা অধিকতর পরিমাণে ব্যথস| বাণিজ্যের নীতি অনুযায়ী 
পরিচালিত হয় বলিয়৷ অন্যান ধবনের সবকাবী কারবার অপেক্ষা ইহাদেব কর্মদক্ষতা অধিক। 
২. যৌথমৃলধনী কোম্পানীর আকাবে গঠিত হয বলিয়। সবকাব হইতে ইহাদেব সাংগঠনিক, 
প্রশাসনিক এবং আর্থিক স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে । ৩. কোম্পানী আইন অনুযায়ী গঠিত ও 
পরিচালিত হয় বলিয়া উক্ত আইনেব চৌহদ্দিব মধ্যে ইহাদের ব্যবস্থাপনার আভ্যন্তরীণ স্বাধীনত। 
অন্ষগ্ন থাকে। ৪. করপোরেশনেব আকাবে গঠিত সরকারী কারবাবের ন্তায় ইহাদের হিসাব- 
পত্র ইত্যাদি পার্লামেন্ট বা আইনসভায় পেশ করা বাধ্যতামূলক নহে। ইহাতে সরকারের পক্ষে 
কিয়ৎপরিমাণে পার্ল মেন্ট বা আইন সভার সমালোচনা এড়ানো সম্ভব হয়। «৫. বেসরকারী 
ব্যক্তিবর্গের নিকট শেয়ার বিক্রয় ঘ্বাবা ইহা অতিরিক্ত পুজি সংগ্রহে সক্ষম । 

ত্রুটি (1097767169 ): ১. সরকারী প্রতিষ্ঠানের এই প্রকার প্রাইভেট লিমিটেড 
কোম্পানীর রূপ বিভ্রান্তিকর। কারণ প্রকৃতপক্ষে আকারে যৌথমূলধনী কারবার হইলেও 
প্রকৃতিতে ইহা সরকারের এককমালিকানার কারবার ছাড়া আর কিছুই নহে। ২. অনেকে এই 
বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন যে গণতান্ত্রিক রষ্ট্রে দেশবাসী ও পার্ল মেন্টের শিকট জবাবদিহি 
এড়াইবার জন্যই সরকার এইরূপ প্রাইভেট লিমিটেড কে.ম্পানীর আক:রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিতেছেন । ৩. ইহাদের পরিচালকপর্যতে যে সকল সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হয় 
তাহাদের ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নাই; অনেকক্ষেত্রে বেসরকারী শিল্পের 



“অনেককে ও অভাব পুণের জন্ পরিচালক পর্যতে নিণোগি করা হয় বটে, তবে তাহাতে 
সামগ্রিকভাবে পরিচালনার সংহতি দেখা যায় না। 

মন্ত ব্য (০০100051003 ) : শ্রীগোরওয়ালার মতে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও লাভক্ষতির 
বিবেচনা যে সকল রান্ত্রীয় কারব'রে প্রধান সেখানে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর আকারে 
'গঠি ত প্রতিষ্ঠ:নই বাঞ্চনীয় । কিন্তু পার্লামেন্টের এন্টমেট কমিটি (17561109669 (01771781666 ) 

কিংবা ইকাফে (1720519 )১ সন্মেলন ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তবে প্রথম 
পরিকল্পনাকালে পরিকল্পনা কমিশন ও ভারত সরকার এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুকূলে 
মত প্রকাশ করেন। ফলে এই প্রকার রাষ্ত্ীয় কারবারই অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হইতেছে ॥ 

উপসংহার 
00২00779101 

ভারতসবক।র রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতিক ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করায় একদিকে যেমন, 
রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বুদ্ধি পাইতেছে অন্ঠদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় কারবারগুলির উপযুক্ত 
সাংগঠনিক রূপ, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, কাধদক্ষতা প্রভৃতির সমস্যা দেখ! দিয়াছে । এই 
প্রসঙ্গে মনে রাধিতে হইবে যে রাষ্ীর কারব'রের দক্ষত। বৃদ্ধি ও সাফল্যের জন্য ব্যবস্থাপনায় 
্বায়ত্তণাসন, আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা, উপযুক্তভাবে হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা, 
পালমেন্টের নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের নিকট উহাদের কাষবিবর্ণী পেশ, উহাদের জন্য মস্ত্রিগণের 
দায়িত্ব এবং এ সকন প্রত্ষ্ঠানগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি নীতি গৃহীত হওয়া! আবশ্যক । 
এই মৃলনীতিগুলিত্ন মাপক।ঠিতে বিচার করিলে উপবোক্ত তিন প্রকার রাষ্্রীয কারবারের 
ংগঠনের মধ্যে পাত্রিক করপোরেশনের আকারে গঠিত রাস্ত্রীর কারবারগুলিই সর্বাপেক্ষ। 

বাঞ্চনীয় বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ কৰিয্লাছেন। কারণ উপরোক্ত মূলনীতিগুলির অধিক।ংশই 
উহাতে অনুহ্ত হয়। 
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ণ্ 
শিল্প ও শ্রমিক 

17285119074 /,980%+ 

ভারতীয় শিল্পশ্রমিকেব বৈশিষ্ট্য 
(07505 01755755705 05 11৭011৭ 10৭101005া157, 2,580 

অন্য ন্য অনুন্নত ও হল্লে মনত দেশেব ন্যায় ভ্ন্ও শিল্পেব অনগ্রসবতা, জনসংখ্যায় কৃষি- 
জীবীর প্রাধান্য এবং পুবাতন সামন্ত নাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থাব প্রভাব হেতু ভাবতীয শিল্পশ্রমিকদেব 
মধ্যে নিয়লিখিত বৈশিষ্ট) গুলি দেখ। যায £ 

১, ভাবতীয় শ্রমিকগণেব অধিক!ংশই কৃষকসন্তান। গ্রামে জীবিকাৰ অভাবে ইহা! 
বাধ্য হইয়া শহবে ও শিল্পবধলে অগমন ক'্লেও গ্রামীণ জ বনেব আবর্ষণে, একান্নবর্তা 
পরিবাবেব হভ'বে এ ং সমান্য হইলেও ভমিব ট নে গ্রামে প্রত্যাবতন কবে। সেজন্য এখনও 
ভারতে স্থায়ী শিল্পশ্রামিকবাহিনী গড়িয়। উঠে নাই। 

২. শ্রমিকগণের মণ (কন বণেষ শল্ ব। শিল্পপ্রতিষ্ঠ নেব গ্রতি স্থায়ী আনুগত্য দেখা 
যায় না। ইহাদের অধিক।ংশই সাময়িক শ্রমিক ( ০402] 11)007)। ইহারা শিল্প 

হইতে শিল্প স্তবে, স্থ নল হইলে স্থ না্গবে কমের অসন্দানে থুবিমা বেডাষ। 
৩, অল্প কিছুদিন পরই চযবদ উত।দি ব ক্ণেবা অন্ুষ্থতা গভূিব জন্য কর্মে অনুপস্থিত 

থাকে। ভ বণ্বেশিল্পগ্ত 7 শ্রমকদের প্রায়ণ অনুপস্থিতি তন্যন্ম গধান সমন্তা। 
৪. ভাবতীঘ এ।কগণেব তো আত ব স্বশ্প৩| ও তজ্জনত নম্নম নেব, জ বণযাত্রা এবং 

শিক্ষাদীন্ষা প্রভতিব অভ বে দক্ষতার সবিগেষ ওভ।ন দেখা বাথ। 

জক্ষতার কারণ 
(০8095 0? 709 £610160% 

ভাব নীষ শ্রমিকগণের শিল্পরক্ষ লব অভ ব সন্বক্গে বু আলোচনা হইহাছে। মাকিন যুক্ত-বাষ্ 
ও ইংলগু প্রভৃতি দেশের তুলনা ভাবী শ্রথ্িকগণেব শিল্প দক্ষ কন কম তাহা (দখাইবার 
জন্য অনেক তথা ব্যবহাব কব। হয । কিন্তু ইহাদ্ছাবা ভাবতীষ শিল্প শ্রমিকগণেব কোন অন্তুনিহিত 

অক্ষম»! প্রমাণিত হয় না । কাবণ, ভ বশীষ শিল্পগুলিব যন্থপাতি যেমন পুবাতন, ব্যবস্থাপনা 
যেমন ক্রটিপূর্ণ, উৎপ দন পদ্ধ-তও তেমনি অধিক পর্বম'ণে শ্রমশির্ভব। এই সকল ক্রি দূর 
হইসে ভ বতীষ শ্রমকেব শিল্পদক্ষল যে বৃদ্ধি পাইতে পাবে তাহা গ্রম'ণেব জন্য কাহাবও মতা- 
মতেব উপর নির্ভব কিবা গযোজন নাই । পবিকল্পনাব গত এক দশকে ভাবতীয় শি ল্লশ্রমিকের 
ক্রমবর্ধমান দক্ষত| ইহা সন্দেহাতীতঙ বে গুমাণ কবিষ'ছে। ভাবতীয় অস্কেব স্বল্প শ্ল্িদক্ষতার 
কারণগুলি নিয়বূপ £ 

১ ভাবতে গ্রীশ্মগ্রথান জলবাযু শ্রমিকগণেব একটান| কঠোব পবিশ্রমেব প্রতিকূল । এজন্য 
কর্মবিবতির দরুন দক্ষত। ক্ষু্ হয়। 

২. ভাবতীয় শমিকগণেব 'অপু্জনিত স্বাস্থ হীনতাই তাহাদিগকে শ্রমসাধ্য কার্ষে অনুপযুক্ত 

করিয়া তৌগে। 



০. শ্রমিকগণের নিরক্ষরত। ও কারিগরিজঞানের অভাব তাহাদের দক্ষত। বৃদ্ধিব পথে অন্তত 
বাধা। 

৪. কার্ধে প্রায়শ অনুপস্থিতি এবং কর্ম হইতে কর্মাস্তবে ক্রমাগত পবিবর্তনের জন্ত কোন 
কর্মেই উহাবা উচ্চস্তবেব দক্ষত! অর্জন কবিতে পাবে না। 

৫. হ্বল্পমন্গুরিব হাব তাহ।দেব দক্ষতাস্নাসেব অন্য “ম কাবণ। এইরূপ আয়ে দক্ষত। বৃদ্ধির 
জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয়, উপযুক্ত পবিধেষ ও ব'সস্থান সংগ্রহে তাহার! অক্ষম। 

৬. নিয় মানে জীবনযাপন কবিতে বাধ্য হওয়ায় শ্রমিকগণেব স্বাস্থ্য ও দক্ষতার উন্নতি সম্ভব 
হয় ন।। 

৭ ভাবতেব সমাজজীবন নানাভ'বে শ্রমেব মচলতাকে ক্ষুপ্ন কবিয়৷ শ্রমিকেব দক্ষতা হৃটির 
পথে বাধা সস্ট কবিধাহে। একাম্নবর্তী পবিধাব বর্ণপ্রথা প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। 

৮ ভাবতীব শিল্পপ্রত্ষ্ঠানগুপিব অধিকাণশেবই কাবখানাব আভভান্তবীণ অবস্থা, আলো” 
বাতাস ইত্যাদি ব্যবস্থ। মোটেই সন্তে।ষঞনক নখে । ফণে শ্রমকগণেব দক্ষতা ক্ষু্ হইয়া থাকে। 

৯. ভাবতীয় প্রতিষ্টানগুশিব যন্ত্রপাতি পুবাতন ও উৎপাদন পদ্ধতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
নহে বলি শ্রামকগণেব দক্ষন। বিশেষ বৃদ্ধি পাষ ন| | 

১০ ক্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, বিশেষায়ণেব অভাব এবং শ্রমিকগণেব প্রতি কতৃপক্ষের 
সহান্ুভূতিপূর্ণ মনোভাবের অভাবও শ্রমিকদেব মনে অসন্তোষ হ্ষ্টি কৰে এবং ইহাতে দক্ষতা 
নই হয়। 

ভারতীয় শ্র"মকের শিল্পদক্ষতা। বৃদ্ধির উপায় 
87585078559 02: 177270৬11৭0 201১০ 06 19151 1.8800% 

ভাঁবতীয় শ্রমিকগণেব শিল্পদক্ষতা। বৃদ্ধি একটি জটিন সমস্য! । উহাব জন্ত যেমন রাষ্ট্রে 
পক্ষ হইতে নানাৰপ ব্যবস্থা! গ্রহণেব গ্রযোজন বহিঘাছে, তেমনি প্রযোজন নানারূপ সমাজ 
সংস্কাব, মালিক ও শ্রমিকেব সহযোগিতা, বিজ্ঞানেব ব্যবহাব প্রভৃতি । ইহার জন্ত প্রয়োজন 
বহ্যাছে সাধাব্ণ ও কাবিগবি শিক্ষাবিস্তাবেব) শ্রমিকগণেব বাসস্থানেৰ উন্নতি 9 বোগপ্রতিষেধক 
নানাপ্রকাব ব্যবস্থা! গ্রহণেব, ন্যায্য এবং প্রণোদনামূলক মজুবি ব্যবস্থ। প্রবর্তনেব, কারখানার 
আভ্যন্তবীণ ব্যবস্থাব উন্নতি সাধনেব, দ্র্ঘটনা! নিবোধক ও সামাজিক নিবাপত্ত স্বাক ব্যবস্থা 
গ্রহণেব। কারখানাব অভ্যন্তবে তাপনিয়ন্ত্রণেব ন্য-স্থ, বিশ্রাম ও অবসব বিনোদনের ব্যবস্থা, 
যন্ত্রপাতিব আধুনিকীকবণ, শিল্প সংস্কাব ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপন। ই *্যাদিবও ওবর্ডন আবশ্তক। 
শিল্প গ্রতিষ্ঠ নেব ব্যবস্থাপনাতে শ্রমিকদেব অংশ গ্রহণ, কাজেব ঘণ্ট। হাস, স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগ্ী 
খাগ্য গ্রহণেব ব্যবস্থাও গ্রহণ কবা আবশ্তক। প্রসঙ্গত: বল যাইতে পাবে যে ১৯৪৭ সাল হইতে 
অদ্যাবধি নানাক্ধ্প আইন পাস কবিয়!, মালিক ও শ্রমিকগণেব সহিত যুক্ত বৈঠক কবিয়া, দেশের 
মধ্যে বিভিন্ন পর্ধায়েৰ কাবিগবি বিদ্যালয় স্থাপন কবিধা, শ্রমিক মালিক বিবোধ হাস ও উহাদের 
সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা কবিয়া সবকার ইতিমধ্যেই আংশিক সাফল্য লাভ কবিয়াছেন। তবে 
এ ক্ষেত্রে আরও প্রচেষ্টার স্বযোগ রহিয়াছে | 

ভারতে শিল্ষবিরোধ 
ঠিখা)0 97211, 10197719 হা 1014, 

শিল্পারনের অবাহত অগ্রগতি, শিল্পের সমৃদ্ধি ও উৎপণদন বৃদ্ধির জ্য শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে শান্তিপূর্ণ এবং 
সন্োষজনক সম্পর্ক সর্ধাপ্জে প্রয়োজন । ইহা4 অবনতি ঘটিলে অর্থাৎ শিল্পাবিরোধের ফঙে শিল্পের ৪ৎপাদন হাস, 



হর 

স্বালিকের হুসক্চা হাস, শ্রমিকের আয় হাস এবং জাতীয় আয়ের হলপত1 ঘাটয়া খাকে। সরুল দিক হইতেই 
শিল্পবিরোধ হ'নিকর বলিধা আধুন্দক ক'লে সকল দেশেই শিল্পে শাস্তি রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে । 

ভারতে প্রপম মহাবুদ্ধকাশের পূর্ব শিল্পবিরোধ একবপ ছিল না বক্িজেই চলে । সোবিরেত বিপ্লবের পৰে 

পৃথথিশীর নর্বত্র হমিক শ্রণীর মণ্ধা নবঞ্জাগরণ ঘটিলে ভারতের শ্রখিক শ্রেণীর মধোও উহার প্রভাবে শুমিক 
আন্দোলন আস্ত হয। ১৯৩১ লাল পঘন্ত প্রতি বৎমর গড়ে ১৪৭টি করিযা ধর্মঘট ঘটে । ১৯৩৯ সাল পরধন্ত 

এই হারবৃদ্ধিপায়। ১৯৪*-৪৭ সালে চারতে শ্রিলিবিরোধ অন্যধিক বৃদ্ধি পাষ। এ ছুই বৎসর যথাত্রমে 

১ কোট ৩৭ লক্ষ ও ১ কোটি ৬৫ ক্ষ শ্রম দিবস নষ্টহয। উহার পর নানাবপ ব্যবস্থ। অবলম্বনের ফলে ১৯৫৪ 
সালে শ্রমবারাধের পরিমাণ কমিধা আদে। উহার পর ১৯৫৫ সাল হইতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পুনরাধ শুসবিরোধ 
বৃদ্ধি পাষ। ১৯৫৯ লাল হইতে ইহার হাসের লক্ষণ দেখ! যাইতেছে । ১৯৬২ সালের সেপেছর মাস পর্যন্ত ঈ 
বদর ৬১ ২১ লক্ষ শ্রম দিবস নষ্ট হয। 

শ্রমবিরোধের কারণ (০৪5৫9 ) শ্রমবিবোধেব কাবণগুলিকে ছুইটি শ্ণীতে ভাগ 
কর] যুয়ু যুথ1-১. মর্থশীতিক , ২. বাঙ্জনীতিক ৪ অন্যান্য । 

। ২৬৯. অর্থনীতিক কারণসমূহ $ ক নিল্সমজুরির হুর যুদ্ধযুগ হইতে বর্তমানকাল 
পূর্বস্ত ভাবতে ক্রমাগত মূশ্যবুদ্ধি ঘটিতেছে, শ্রমিকেব_ উৎপাদনেব দক্ষতা ও বৃদ্ধি- ০০ অথচ 
উ শ্রমিকগণেব মজুবিব হাব বাঁডিতেছে না উহাতে জীবনধাবপেবু বায় বৃদ্ধি ও অর্থ- 

উক দুর্দশার চাপে অমিকগণ বিশ্বুন্ধ হইযা উঠিতেছছে 9 
কারখানার আভ্যন্তবীণ অসন্ভোবজনক অবস্থা__কাবখানা আইন থাকা 
সত্বেও তংসম্পর্কে শৈথিলোব জন্য অধিকাংশ কাঁবগানাব অভ্যন্তবে উপযুক্ত পবিবেশ বক্ষিত 
হয় না।_ ইহাতে প্রাযই দুঘটনাদি ঘটিঘা থাকে। ' 
-_ গ. কাজের দীর্ঘ সময়__“হুদিন ধবিয়া শ্রমিকগণ কাঁজেব সময হ্রাস কবিবাব দাবিতে 
আন্দোলন ক্বিতেছে। ১৯৪৮ সালেব ফাক্টবী আইনে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজেব সময নির্ধাবিতি 
হুইলেও শ্রমিকগৃণ উহা! আব হাসু কবাইবাব পক্ষপাতী ৷ তাহা! ছাডা কাবখান! মাইন. 
হয় নাই এমন বহু কাতান কাজের দ্র সময চাল আছে । 

ঘ. কাজের নিরাপত্তার অন্ভাব__অধিকাশ কাবখানাতেই, শ্রমিকগণকে স্থায়ী_না 
কবা ও যথেচ্ছ ছাটাই প্রভূতিব দরুন শ্মিকগণেব মধ্যে দীরঘস্থাধী অসন্তোষ বৃহিয়াড়ে। 

উ. শিল্প সংস্কর-__-বর্তমানে তুলাবন্ত্, চটকল প্রভৃতি শিল্পে শিল্প সংস্কাবেব ফলে বৃহৎ 
সংখ্যক শ্রমিকেব কর্মচ্যুতিব আশঙ্ক। দেখ! দ্িযাছে। 

চ. কোনাস্__উদানীংকালে বোনাসেব দাবিকে কেন্দ্র কবিযা ভাবতে সকল শিল্পেই 
শ্রমিক অসস্ভোষ দান। বাধিতেছে। 

২ রাজনীতিক ও অন্তান্য কারণ ঃ ক রাজনীতিক আন্দোলন-_অতীতে 

এবং বর্তমানে ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন এবং বাজনীতিক দৃলগুলি_ শ্রমিক আন্দোলনকে 
বিশেষ শৈেষভাবে প্রভাবিত কব্ষাছে। | 

হব ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের দাবি _ শিল্প প্রতিষ্ঠ'নেব ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকগণের 
অংশগ্রহণের দাবিও ইদানীংক লেব শিল্প বিবোধ বৃদ্ধিব অন্যতম কাবণ। 
' গ. শ্রমিকের ত্রমবধমান রাজনীতিক চেতনা-_ন্বাধীন ভাবতেব গণতান্ত্রিক 

ধিকার-সম্পন্ন নাগরিক হিস নে আপন অধিকাব আদাষে ভারতের শ্রমিক পূর্বাপেক্ষ। অধিক 
০৭ হইয়া উঠিয়াছে। 

শ্রঙ্গিক সংঘগুলির করুমধধান শাক্তি__ইদানীংকালে শ্রধির সংঘগুলি সকল 



২৪ 

ক্বাদালতের শরণাপন্ন হইতেছে । কিপ্তু ইহা ব্যয়বন্থুল হওয়ায় শ্রমিকপক্ষই অধিকতর অন্থবিধা 
ভোগ করে। বর্তমানে পুনরায় আপীল আদালত প্রবর্তনের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন 
রহিয়াছে। 

ল্*.. ৪. শ্রমবিরোধ আদালতের রায় বাতিলের অধিকার সরকারকে দান কবা সম্পর্কেও প্রবল 
সমালোচনা করা হইয়াছে । ইহাতে সবকাবকে হ্বেচ্ছ।চাবের ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়'ছে এবং উহার 
“ফলে আদালতের সাহায্যে বিবোধ মীমাংসাব ব্যবস্থ র উপব শ্রমকদেব ভবস! হ্রাস পাইয়াছে। 

৫. সর্বোপরি, বমান ববস্থাব স্বেচ্ছ'মুসক আপস অ লোচনার পথ উন্মুক্ত রাখা হইগেও, 
তুলনায় বাধাতামূনক সালিপীর উপবই অক গুকত্ব অ'বোপিত হইবাছে। ইহাতে বাধ্যতামূলক 
সালিসী ব্যবস্থ'র কুফলগুনি থাকিয়া যাইতেছে ও শিল্পে শ্রমিকমালিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায়, 
শ্রমিকগণেব গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়, অ্রমিকসংঘ আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা 
স্থটটি হইতেছে |. 7, 

শিল্পবিরোধ নিরোধের লা শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় 
217৩0 ছও 01 চ1৮ ঘাবণ[০0 0দ' বা, 701350৭3 
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শিল্পবিবোধ ঘটিলে উহার ক্রুত মীমাংসার ব্যবস্থ। যেমন প্রয়োদন তদপেক্ষ। অধিক গরয়োজন 
শিল্পবিবোধ নিবোধের ও শিল্পে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণেব। প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ, এই ছুইপ্রকার 
ব্যবস্থ। ইহার জন্ত প্রযোজন । প্রত্যক্ষ ব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে ত্রিদলীয় সম্মেলন, নিয়মানুণঠিতার 
জন্য শ্রমিক মালিক আচরণ বিবি, যৌথদরুকযাকষি, মজুরি পর্যৎ, শ্রমবিবোধ আদালতের রায় 
কারধকর করণ, ব্যবস্থাপনা কার্ধে শ্রমিকের অংশগ্রহণ ইত্যাদি। পবোক্ষ ব্যবস্থার মধ্যে 
কারখানার আভ্যন্তবীণ পরিবেশের উন্নতি ও তুর্ঘটন| নিরোধের জন্য আইন, মজুরিসংক্রান্ত 
আইন এমিকক্ল্য'ণ ও সামাজিক নিরাপণ্ডার জন্য আইন এবং মুনাফায় শ্রমিকদের অ-শপ্রাপ্তি 
প্রভৃতি উদ্লেখনীয়। এই সকল পবোক্ষ ব্যবস্থ। দ্বারা শ্রমিকগণের অসন্তোষের কারণ দূরীভূত 
হইলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের স্থায়ী উন্নতি ঘটিতে পাবে ও শিল্পে শাস্তিস্থ|পিত হইতে পারে। 

ক. প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাসমূহ 

১. ত্রিদলীয় সম্মেলন ( £119816166 0019612180০ ) 2 ১৯৪২ স'লে ভারত- 

সরকার শ্রমিক, মাপিক ও কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসবকারের প্রতিনিধি লইয়। একটি ত্রিদলীয় সম্মেলন 
আহ্বান করেন। তদবধি নিয়মিতভাবে এই সম্মেলন আহত হইতেছে । এই প্রকার ভ্রিদলীয় 
সম্মেলনের অধিবেশন এবং উহার স্থায়ীকমিটির কাধের দ্বার! শিল্পের স্যার্থসংশ্লিষ্ট তিনপক্ষের মধ্যে 
অধিকতর পারম্পরিক বে।ঝ।পড়ার ছারা! শ্রমসংক্রান্ত সবসম্মত নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ সম্ভব 
হয়। ফলে শ্রমিক মালিক বিরোধের অনেক কারণ দূর কর! সহজ হয়। এই সম্মেলন 
সরকারকে শ্রমনীতি সম্পর্কে পরামর্শ দেয় এবং সরকারীনীতি উহাতে ঘোষিত হইলে তদনুযায়ী 
শ্রমিক ও মালিক কতৃপক্ষ উহার সহিত নিজেদের কাধাবলীর সামঞ্স্ত সাধন করিতে পারে । 

২ নিয়মানুবতিতার আচরণবিধি (০০৭০ ০1 19019106 ) : ১৯৫৭ সালের 

পঞ্চদশ শ্রমসম্মেলনে একটি নিয়মান্ুবতিতার আচরণবিধি গৃহীত হয়। পরস্পরের সহিত প্রত্াঙ্ষ 
আলোচন।, মধ্াস্থ মারফত আপস-আলোচনা, ও স্বেচ্ছামূলক সাপিসীর দ্বারা বিবোধ মীমাংসার 
পদ্ধতি গ্রহণে শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষকে স্কেচ্ছায় প্রতিশ্রুত করানই ইহার উদ্দেন্ট। এই 
'আচরণবিধির প্রধান ধারাগুলি এই £₹ ক. নোটিশ ব্যতীপ্তি কোন ধর্মঘট বা লক-আউট হইবে 



না; প্র. ধীরগতিতে উৎপাদন চালাইবা কথ গৃহীত হইখে না; এম. 'জকবজর মপ্নতর 
(কান ক্ষতি করা হইবে না; ঘ. হিংসা, ভীতিপ্রদর্শন, বলগ্রয়োগ অথবা প্ররোচনাদান বরা 
হইবে না; ও. শিল্পববোধেব বতমান আইনগত পদ্ধতি অনুম্থত হইবে ; চ. আপস চুক্ঠি 
ও রায় অবিলম্বে কার্যকর কর। হইবে ইত্যাদি। শ্রমিকগণের সকল কেন্দ্রীয় সংগঠন ও মালিক- 
গণের প্রধান সংগঠনসমূহ এই আচবণ বিধি গ্রহণ করায় ভারতে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের মধ্যে 
আচরণেব মান নিষ্রিষ্ট হইধাছে। ইহ শ্রমিক মালিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনের পক্ষে একটি 
কার্যকর পদক্ষেপ। 

৩. যৌথ দরকষাকষি (০০011606150 138191798776 ) $ অমিকপক্ষ ও মালিকপক্ষের 

মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে আলাপ-আলোচনা ও দরকষাকা্ষ দ্বারা চুক্তির মাধ্যমে মজুরির হার ও কাজের 
শর্ত স্থির করিবাব পদ্ধতিকে যৌথ দরকষাকষির পদ্ধতি বলা হয। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এ পদ্ধতি 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই পদ্ধতিব সাফল্যে জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশঙগুলি এইভাবে ব্যাখ্যা 
করা যামুঃ ক. অত্যন্ত শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন এবং শ্রমিক সংঘগুল্তে শ্রমিকদের 
মধ্যে দৃঢ় এক্ প্রত্ষ্ঠা। ইহ| করিতে পারিলে এই পদ্ধতিব মাধ্যমে সহজে বাঞ্িত ফ্ললাভ 
কর| যায়। কাবণ, এক্যবদ্ধ শ্রমিক সংঘের মধধ্যমেই মালিকর্দের নিকট সবজনম্বীকৃত দাবিগুলি 
দৃ়ভ'বে উত্থাপন কবা যায । সকল শ্রমিকেব জন্য একটি ইউনিন না থাকিলে ইহা সম্ভব হয় 
না। একটি মাত্র শিল্প প্রত্্ঠানে, গে'টাশিল্পে আঞ্চদিক ভ'বে ব! জাতীয স্তরে সকল শিল্পেই 
এই পদ্ধতি অন্ুসবণ করা সম্ভব । খ. সবকাব, মালিক, শ্রমিক ও জনসাধারণের স্বাঙগীণ সহ- 
যোগিতা। জনসাধারণেব অসন্গমোদন, শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের পারম্পরিক বোঝাবুর্ঝর 
মনোভাব, যৌথ দবকষাকষি চলাকালে মালিকপক্ষ কোন গুকারের অমিকবিরোধী কার্য করিতে না 
পারে তাহার ভন্ত সবকাব কতৃক উপযুক্ত আইন রচন|--ইত্যাদি অবস্থার হ্ষ্টি হইলে যৌথ 
দরকষাকষি সফণ হইতে পারে। গ. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসাব ও সংবাদ সংগ্রহের জন্য শ্রমিক- 
দের নিজম্ব গব্ষেণ।র প্রতিষ্টান স্থাপন। যৌথ দবকষাকধির সমঘ প্রয়োজনীয় তথ্য, তিসাব ও 
সংবাদাদি সহ গু্ভত হইয়া শ্রমিকপন্ষেব মুখপাত্রগণ আলাপ-আলোচনায় হুষুভাবে অংশ গ্রহণ 
করিতে পাবেন। 

যৌব দরকষ!'কষি পদ্ধতিব মাধ্যমে অমিক-মালিক বিরোধ হ্াস পায়, শিল্পে উৎপাদন 
অব্যাহত থাকে, সমৃদ্ধি শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রমিক এক্য বৃদ্ধি পায় । ভারতের মত ্বল্লোনসত 
দেশে শ্রমিক আন্দোলনের দ্ববলত'ব জন্য এখনও প্রধানত বাজারের অবস্থ। ও কিয়ৎ পরিমাণে 

সরকাবী আইনের দ্বাব! মজুরিহার ও কাজের অন্যান্য শত স্থির হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রমিকদের 
দিক হইতে ইহা অসন্তোষজনক । অবশ্য বর্তমানকালে শ্রমিকগণের উৎপার্দন ক্ষমতাবৃদ্ধি, যন্ত্র 
পাতির আধুনিকীকবণ ও শিল্পের মুনাফাঁবৃদ্ধি ও শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির ফলে ভারতে 
যৌথ দ্রকষ/কষির সুযোগ বাঁড়িতেছে। ভূতপূর্ব অমমন্্ী শ্রী ভি. তি, গিরি গ্রমুখ অনেকে 
মতে ভারতে ব্যাপকভাবে এই পদ্ধতি প্রধোগের জন্য ইহার অন্থুকুলে সরকারী নীতি গ্রহণ কর 
আবশ্তকক। বিশেষতঃ ভারতের মত দেশে বাধ্যতামূলক সালিশীর পরিবর্তে যৌথ দরকষাক 
দ্বারা শ্রমিক মালিক বিরোধ মিটাইবার ব্যবস্থা শিল্পে শাস্তি স্থাপনে অনেক বেশি ফলগ্রন্থ 
ভ্কারতীয় অর্থনীতির পটভূমিকায় যৌথ দরকষাকষির প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনায় প্রথমেই বাট 
কোম্পানীর কথ৷ উল্লেখ করিতে হয়। বাট। কোম্পানীর শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে ১৯৪৬ 

সালের যৌদ দরকযাকষির চুক্তি এই ব্যাপারে দ্ভারতে সর্বপ্রথম চুক্তি বলিয়! উল্লেখ করা হয় 
পরবর্তীকালে এ কোম্পানীতে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি ( ইহা ব্য' 



চো সাঁলিনীয় মাধাষে) ও বোনাস প্রধান লপ্পর্কে চুইটি চুঁকতি সম্পাদিত হম়। এই প্রসঙ্গে 
৯৫ সালের শ্রম-সম্পর্ক বিলের (7,9১9 [30150903 731]1 ) কথা উল্লেখ করিতে হয়। 
ই বিলে যৌথ দবকষাক ষব মাধ্যমে শিল্পবিবোধ মিট।ইব ব ব্যবস্থা ছিল। নানা কারণে এই 
বল আইনে ববপান্তবিত হইতে পাবে নাই । এই গ্রক বেব চুক্তি ভাবতে আরও কয়েকটি শিল্পে 
ম্পাদিত হইয়াছে । যথ।__বোন্বাই মিল মালিক সমিতি ও বাসীয় মিল মজছুর সংঘ, টাটা 
কাম্পানী ও টাট। শ্রমিক ইউনিষন, মহীশৃব পেপাব মিলস্, ইগ্ডিান এযালুমনিয়ম ওয়ার্কস্, 
মাদী স্পিনিং এযা্ উইভিং মিলস, আসাম অয়েল কোং এবং ইম্পিবিয়াল টোবাকে। কোং । 

8. মজুরিপর্ধৎ (৪8 0০8 ) £ আদালন্বে সাহায্যে সর্বদ| সন্তোষজনকরূপে 
[জুবি সংক্রান্ত বিবোধ নিষ্পত্তি হয ন1। অথচ এই বিষন্ন শইযাই অনেক গুরুতর শ্রমবিবোধের 
টি হয়। এজন্য দেখ! গিয়ছে শ্রমিক, মালিক 9 একজন নিবপেক্ষ ব্যক্তি এই তিনপক্ষ লইয়| 
প্রত্যেক শিল্পেব জন্য পৃথক মজুবিপর্ধৎ গঠন কবিলে তাহাতে সহজে সন্তোষজনক মজু'রহাব 

নর্ধাবিত হইতে পাবে। ফলে মঙজুবিহাৰ জনিত শ্রমবিবোধ দূব হইতে গাবে। ভাবের সংবাদ 
ত্রেব জন্য অন্রৰূপ মজুরি পর্যতে দৃষ্টান্ত উল্লেখযে গা । এজন্য ১৯৫৭ সালেব জুলাই মাসে 
ভাবতেব পঞ্চদশ শ্রমসন্মে ণনেব শ্রমিকপক্ষ হইনে বাগিচা, খনি, ইঞ্জিনীযাবিং তুলা লৌহ- 
ইস্পাত বাসাধনিক, চিনি, বেশপবিবহণ ও সিমে শিল্প, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ, দেশবক্ষ। শিল্পের 
অসামবিক কমী এবং ডক বন্দব কমিগণেব জন্য মুজুবিপর্ষং গঠনেব প্রস্তাব কর।। তন্মধ্যে 
বকাব এপযস্ত তুলাবস্ত্রশল্ল, চিনি, চটকল ও সিমেণ্ট শিল্পেব জন্য মজুরণধ নিযোগ 
কবিযাছেন। ১৯৬০ সলে তুলাবন্ত্র ও সিমে্শিল্পেব মজুব পর্যতেব স্ুপাবিশ ও তৎসংক্রান্ত 
বকাবী সিদ্ধান্ত প্রক শিত হইয়ছে। ইহা! ছাডা শ্রমসনম্মেলনেব স্থায়ী কমিটিব পবামর্শে সরকার 
একাটি বোনাস কমিশন নিযোগ কবিযাছিলেন। 

৫. ব্য'স্থাপনায় শ্রমিকগণের অংশগ্রন্থণ ( %৮০0115613 198161017961010 20 

08981185210967) ) £ শ্রনিকশ্রেণীর বাট ও ৩ঠ। কবয়। শিল্পেব ব্যবস্থাণনাব ভাব শ্রমিকগণেব 
হস্তে অর্পণ ক ।ত সমাজত গ্রিক ম“ব দেব শিক্ষা । সমাজগান্ত্রিক দেশগুশিতে এই জন্য শ্রমিক 
গণেব উপ্ৰ শিল্পেব ব)বস্থ পনাব ভাব অগ্রিত হইবাছে। কিন্তু ধন ঠাণ্থিক বাষ্টেও শিল্পক্ষেত্রেব 
ব্যবস্থাপনা এই ব্যবস্থ। আংশিকভবে এবঠিত হউযছে। ইংলগু প্রভৃতি (দশে প্রথম মহা 
যুনে * পব শিল্প শ্রতিষ্ঠ নে শ্রমিকও ম।লিকেব যুত্ত" কমিটি গ্নেব জগ্ত আইন পাস হয। ১৯১৭ 
সাঘোব হুইটলে কশিটিব স্থপাবিশে উহ। ইংলণ্ডে প্রবতিত হয় বলিয়া ইঠাদেব তথায় হুইটলে 
কাউন্সিল বল! হম। ভাবতে ইহা ওধার্কন কমিটি নামে পবিচিত। 

১৯৪৭ সালেব শিল্পতিবৌধ আইনে ১০০ বা ততোবিক অুমকনিয়োগকাবী প্রতি কারখানায় 
স্থাবিভাবে ইহা! প্রতিষ্টাব ব্যবস্থ। কব! হয়। অ্রমিক-ম।পিক সম্পর্কেৰ উন্নত্িবিব নই ইহাব 
উদ্দে। কিন্তু তৎপবধত্ীক লে ইহাদেব কার্ধেব উল্লেখবোগ্য ও সন্থে জনক কোন ফল পাওয়া 
যায ন।। পবে দ্বিতীয় পবিকল্পনাতে শ্রমিকমালিক সহযোগিতার ( 1১০1/7-17)00000770176 

00901১76101) ) উপব গুরু হ আবোপিত হয়। ভাবতেব সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনেব 
ভন্য ইহাকে একটি অপবিহা্ধ পদক্ষেপ বলিয়। ঘোষণা কবা হয। ১৯৫৬ সালে এজন্ট একটি 
অনুসন্ধ'নীদল (৪০১ 97:01) ) নিযুক্ত হয় ও উহা! কতকগুল স্থপারিশ পেশ কবে। তাহার 

পর ১৯৫৭ সালেব পঞ্চদশ শ্রমসম্মেলনে বিষ টি সম্পর্কে আরও আলোচনা চলে এবং উহা একটি 
কর্মস্থচী প্রণযনেব নিমিত্ত একটি সাবকথিটি নিয়োগ কবে। এ কমিটি কোন্ কোন্ শিল্ে 
ব্যবস্থাপনাকার্ধে শ্রমিকগণেব অংশগ্রহণ প্রথম প্রধতিত ভ্ুইবে তাহার একটি তালিকা প্রণয়ন 
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করে+* ১৯৫৮ সালে ব্যবস্থাপনাকার্ধে শ্রমিক মাপিক সহখঘোগিতা কিন্ধপে' হবিশ্ঠিত ও সন্ত 
করা যায় মে জন্য একটি আলোচনা (5617711)%7 ) আহ্বান কবা হয়। উহার ব্যবস্থাপনার জন্ 

শ্রঘিক-মানিক যুক্ত কমিটি কি ভাবে গঠিত হইবে এবং উহাদের কিকি কাজ থাকিবে জরে 
সম্পর্কে কতকগুলি স্ুপাবিশ কবে। ১৯৬০ সালে পুনরায় একটি দ্বিতীয় অ'লোচনাবৈঠৰ 
আহ্বান কবা হয। উহা! এই প্রকাব যুক্ত ব্যবস্থাপন। পবিষদেব (10116 172,020006101 
0081011) ক ধে সহাযতা কবিবাব জন্য কেন্দ্রীযধ এবং আঞ্চলিক সংগঠন স্থাপনের পবামর্শ দেয় 
সম্মেলনেব পবামর্শে শ্রমিক-মালিক সহযোগিতাব জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে । ১৯৬ 
সালে নবেম্বব অব'ধ মোট ৬০টি ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যবস্থাপন! পবিষদ গঠিত হইয়াছে । ইহাদেব মধ্যে 
বাষ্ট্ায়ত্ত ২০টি ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ৪০টি। তৃতীষ পবিকল্পনাকালে নৃতনতব ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যবস্থা- 
পনা পবিষদ স্থাপনেব কাযস্থচী গৃহীত হইযাছে। ফলাফল সম্পর্কে বলা যায যেকোন কোন 
ক্ষেত্রে ভাল হইলেও সাধাবণ ভবে ইহা খুব সন্তোষজনক নয়। এই অসন্তোজনক ফলে জন্ 
যে সকল কাবণ গ্দ্িত হয ভাহ। হইল $ ক যৌথ বাংস্থপন| পব্যিদেব দাষিত্বপূর্ণ কা 
সম্পাদনের জন্য শ্রমিক ও মালিক-উভা পক্ষেব প্রযোজনীয শিক্ষণ বাবস্থাব অভাব । খ কোন 

কোন্ বিষষে এ পবিষদ আলোচনা কন্বে এবং সংবাদাদি পাইবাব অবিকাবী হইবে সে সম্পর্কে 
মতৈক্যেব অভাব। গ. শ্রমিক সংঘগুলিব আভ্যান্তবীণ বিবোধ। এই হিবোধেব ফলে 
পবিষদেব কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হইতে পাবে নাই। শি শালী ও এক্যবদ শ্রমিকসংঘ ছাডা যুক্ত 
ব্যবস্থাপন! পব্ষদেব কর্ষে সাফল্য লাভ কবা যায না ইহা! স্বীকাব কবিতেই' হ্য। 

১৯৬১ সালে শ্রমিক-মাপিক সহযোগিতা জন্য একটি গ্ি-দলীঘ কমিটি (1]017৮16€ 
(৩০001070669 01) 14109011711 01021001))0106 €1001507556108)) স্থাপিত হয । ১৯৬২ সালে 

সবক।ব বওমান পবিষদগুলিৰ কাধ।ব অনুসন্ধান ও নৃতন ,পবিষদ প্রতিষ্ঠ। সম্পর্কে পবামর্শদানেব 
জ্রন্য বিশেষ দধিত্ব সম্থলিত একজন কর্মচাবা নিসোগ কবে । 

৬ শ্রমবিরোধ আদ।লতের রায় ও চুক্তি অবিলম্বে কার্ষে পরিণতকরণ 
(€10609102108670 01 ৪.জ্ম2109 ) 2 শ্রমবিবোধ আদলতেব বাষ ও আপস চুক্তিগুলি অনেক 

ক্ষেত্রে মান্যকবা হয না বশিধা উহাতে শ্রমক-মালিক সম্পর্কেব আবও অবনতি ঘটে । এজন্য 
১৯৪৭ স'লেব শিল্পবিবোধ আইনে জবিমানাব ব্যবস্থ। থাকিলেও স মান্য (২০০২) বলিঘা উহা 
কাধকব হয় নাই। একাবণে ১৯৫৮ সাশেব জুন মাসে একটি কেন্দ্রীয় কার্কবণ এবং মুল্যায়ন 
কমিটি (0015৮] 11701)100508,65600 2100 10৮91026101) 00120716669) গঠিত হইয'ছে। 

রাজ্যন্তবেও অনুবপ কমিটি স্থাপিত হইযাছে। ইহা ছাভা কেন্দ্রীঘ শ্রম ও কমসংস্থান মন্ত্রদপ্তবে 
মূল্যায়ন ও কাথকনণ সংস্থা (12৬21006100 2850 110101017701060107) 009)]) হষ্টি কব 

হইয়াছে । ইহাব ফলে বিভিন্ন শ্রম আইন, শুমবিবোধ আদালতেব বায় ও আপস চুক্তিগ দ্রুত 
কার্ষে পবিণতি ঘটিন্ছে। 

খ. পরোক্ষ ব্যবস্থ।সমূহ 
১ কাজের শতদি ও পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত আইন 

15015557701 ৮০ 11৮8055115৭ 05 ০0710171015 ৯1৭0 

1৬170৭515৭2 02 দা08% 

ক. ফ্যাক্টরী আইন (280601:5 16191861010 ) £ কাজের শত এবং পরিবেশ 

নিযন্ত্রণ ও উন্নঘনই কাবখানা! আইনেব মুখ্য উদ্দেশ্ত। 
কলকারখানায় শিশুদের নিয়োগ নিয়ম্রণ ও শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও দুর্ঘটনা নিরোধের 

৭) ৭ 



১১১০ 

অন্ত ১৮৮১ সালে ভারতে সর্বপ্রথম ফাকরী আইন পাস হয। কয়েকবার ইহাব সংশোধনের পর 
ভারতের শ্রমিকগণ সম্পর্কে বাজকীষ কমিশনেব স্থপাবিশ এব আন্তর্জাতিক শ্রমদধ্ধবের 
প্রবিত বিধিগুলি গ্রহণ কবিয়া ১৯৩৪ সালে একটি নৃতন ফ্য।কবী আইন পাস করা হয়। 
্থাধীনতালাভেব পর পুনবাষ নৃতন অবস্থার উপযোগী একটি সপপর্ণ নৃঙন ফ্যাক্টরী আইন 
প্রধস্তিভ হইয়াছে। ১৯৪৯, 2৫০, 2৫৩ ও+৫৪ স'লে ইহ সংশোধিত হ্য। ইহার উল্লেখ- 

যোগ্য বিধিগুলিব মধ্যে নিম্লোক্তগুলি প্রধান £ ১. সাধাবণত ২ জন ও শক্তি ব্যবহাবকারী 
প্রতিষ্ঠান হইলে ১০ জন শ্রমিক নিযোগকাবী প্রতিষ্ঠনকে 'ফ্যাক্টবী” বলিঘা৷ ঘোষণ। কবা হয়। 
২, বয়স্ক শ্রমিকগণেব কাজেব ঘন্টা দিনে ৯» ও সপ্তাহে (মাট ৪৮ বলিষা নির্দিষ্ট হয়। 
৩ ফ্যাক্টবীগুলিতে শ্রমিকগণেব স্বাস্থ্য বক্ষা, দুর্ঘটন। হইতে নিবাপত্ত। ও অমকল্যাণেব নানা 
বাবস্থ। গৃহীত হয। ৪. কাবখানায নিষোগেব উপযুক্ত কিশোবগণেব খয়স ১২ হইতে বাডাইয়া 
১৪ কব| হয়। ৫. সামঘ্ধিক ও স্থায়ী শ্রমিকগণেব মধ্যে পার্থক্য দৃব কৰা হয়। 

খ. খনিসম্পকিত আইন ( 1110105 1.6615186100 ) ; ফ্যাীবী আইনেব মৃত 

খনি আইনেবও উদ্দেশ্ট হইল খনি শ্রমিকেব কাজেব শর এবং পবিবেশেব নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন । 

১. ভাবতেৰ প্রথম খনি আইন পাস হ্য ১৯০১ সালে । ১৯২৩ সালে ইহাব স্থলে আর 
একটি নৃতন আইন পাস কবা হয। অবশেষে স্বাধানতালাভেব পব ১৯৫২ সালে, ১৯৪৮ 
সালেব ফ্যাক্টবী আইনেব ন্ায খনি-শ্রমিকগণেব কাজেব শর্তাদি ও পবিবেশ প্রভৃতি সংক্রান্ত 
নান! বিষ সম্পর্কে একটি ব্যাপক আইন পাস হয়। ইহাব দ্বাবাঁ_ 

১. সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্ট| ও খনিব উপবে দিনে ৯ ঘণ্টাৰ এবং খনিগর্ভে ৮ ঘণ্টাব অধিক কাজ 
নিষিদ্ধকবণ , ২. অতিবিক্ত সথষেব কাজেব জন্য অতিবিক্ত মজুর প্রদ্দান ; ৩, সকাল ৬ টাব 
পূর্বে ও সন্ধ্যা ৭ ট।ব পবে কাষে নাবীশ্রুমিকনিয্মোগ নিষিদ্বকবণ ১ ৪ ১৮ বংসবেব কম ব সের 
অমিকেব খনিগর্ভে কাজেব জন্য নিধোগ নিষিদ্ধঝবণ, ৫ বেতনস্ ছুটি ও বিকল্প ছুটি 
ব্যবস্থা, ৬ কার্ধস্থলে অমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা ও শ্রমক যণ কমচানী নিয়োগ ইত্যাদি 
প্রথতিত হয। 

গ. অগ্ঠ।গ্ শিল্পের শ্রমিককমচারী সংক্রান্ত আইন ([.9815196101) 4০ 
060: 08565601169 0£ ড/০015605 ৪00 [7100105265 ): বাগিচাশিক্লেব শ্রমিক- 

গণেব কাজের শরাদি ও পবিবেশ সম্পর্কে ফ্যাক্টবী আইনেৰ অন্নৰপ ১৯৫১ সালে বাগিচা শিল্প 
শ্রমিক আইন (73191)080101) [4১০] 4১০) পাস হঘ এবং ১৯৫৪ সালে ১পা এপ্রিল 

হইতে প্রবতঠিত হয়। ইহা ব্যতীত দোকান কর্মচাবিগণ সম্পর্কে, পবিবহণকর্জিগণ সম্পর্কে 
€ ডক শ্রমিকগণ সম্পর্কে আইন পাস কব হইয়াছে। 

২ মজুরি সংক্রান্ত আইন 
805 16019187101 

ক. মভুরি প্রদানের আইন (8315600% ০£ ভা886৪ 2০): ১৯৩৬ স'লে 

শ্রমিকগণেব মজুবি প্রদান আইন পাস কবিয়৷ নিয়মিত মজুবী প্রদানেব এবং মালিক পক্ষের 
খুশীমত জবিমানা ও বেতনকাট। বন্ধ কবিবাব ব্যবস্থ। হয়। উহাব পৰ আইনটি কষেকবার 
সংশোধিত হয় । সর্বশেষ সংশোধন ঘটে ১৯৫৭ সালে। কিন্তু এই আইনেব ছ্বাবা শমিকগণেব 
জীবনধাবণেব মত মজুবিব ব্যবস্থ। না হওয়ায় স্বাধীনতালাভেব পব নৃতন আইন পাসের 
প্রয়োজন হয়। রম 



৩ 

 শযুনতম মজুরি আইন ( ন11012000 
শ্রমিকদের মজুরির হাব সাধারণ ভাবেই কম। তত্মধ্যে এমন বহু শিল্প আছে 
শরমিকদেব কঠিন দৈহিক পরিশ্রম করিতে হয় অথচ মজুরির হার অবিশ্বান্তরকমের অল্প । এই 
সমত্ত শিল্লেব শ্রমিকরাই সর্বাপেক্ষা বেশী শোষিত হয়। সাধারণতঃ দেখ! যায় ক্ষু্র ক্ষ 
ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রতিষ্ঠান লইয়। এই সকল শিল্প গড়িয়া উঠে। ইহাতে নিযুক্ত শ্রমিকেরা 
শক্তিশালী শ্রমিক সংঘ গড়িয়া তুলিতে বিভিন্ন কারণে অক্ষম। ফলে সংগঠিত শ্রমিক 
আন্দোলনের দর কষাকষির ক্ষমতা হইতে ইহারা বঞ্চিত। এই সকল কারণে অতিশয় অল্প 
হাঁবের মন্জুরিতে কাজ কবা ছাড1 ইহাদেব কোন উপায় থাকে না। 

পৃথিবীর বহু খিল্লোন্নহ দেশে অত্যধিক শোষিত শ্রমিকদের জন্য ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণের 
দাযিত্ব সরকার গ্রহণ কবিধাঁচে | ভাবতে নানতম মজুবি নির্ধারণেব প্রস্তাব বহুকাল পূর্বেই 
উত্থাপিত হইযাছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের (1],0) নানতম মজুবির প্রস্তাব মানিষা 
লইতে ১৯২৬ সালে ভারত সবকাবকে অন্থবোধ কব হয়। কিন্তু তৎকালীন ভারত সরকার 
ইহা মানিযা লম নাই । পবব লাকালে রধেল কমিশন অন লেবরঃও প্রযোজনীয় পরিসংখ্যানের 
'অভাবেব অজুহাত্তে এই প্রস্তাবকে স্বীকাৰ কবে নাই । তবে কমিশন আসামের চা বাগিচার 
শরমিকদেব ন্যুনতম মজুরি নির্ধাবণেব জন্য একটি মজুরি পর্যৎ স্থাপনের পক্ষে মৃত প্রকাশ করেন। 
বিভিন্ন সমঘে স্থাপিত শরম অনুসন্ধান কমিটিগুলিও (1499৮) 19129 09101071660965 ) 

ইহাব সম্থন করিযাছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভেব পূর্বে এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু করা হয় নাই। 
১৯৪৮ সালের নৃানন্ম মজরবি আইন এই দিকে প্রথম সবকাঁবী পদক্ষেপ বলিযা বর্ণনা করা যায়। 
এই আইনের দ্বারা কেকটি নিদিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ন্যনতম মজুরি নির্ধারণের বাবস্থা 

হইয়াছে । যে সকল শিল্পে শ্রমিকেবা কঠিন পবিশ্রমসাধ্য রাজ করে, অথচ মজুরি পায় খুউ 
কম, সেই সকল শিল্পে শ্রমিকদের ন্গেত্রে এই আইন প্রযোগ করা হইবে। প্রয়োজনবোধে 
কোন নৃন্ন শিল্পে এই আইন প্রমোগেব ক্ষমা বাজা সবকাবকে দেওযা হইযাছে, তবে যে শিল্পে 
এক হাজ্জাবের কম শ্রমিক নিযুক্ত সেখানে এই আইন গ্রযোগ কবু চলিবে না। 

মজুরি নির্ধাকণেব ব্যাপাবে রাজ্য সবকাব নিজে কোন শিল্পের পক্ষে প্রযোজ্য মজুবির হার 
ঘোষণা করিতে পাবে, অথবা কোন কমিটি নিযোগ করিঘা তাহাকে নিদিষ্ট শিল্পের সকল দিক 
অন্রসন্ধান কবিযা তথায নানতম মজুবি নির্ধারণেব দায়িত্ব দিতে পাবে। মজুরি সংক্রাস্ত সব 
গ্রন্ত'ব সবকাবী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং প্রকাশনের তিন মাস পর কার্কব হইবে। 
প্রচলিত মজজুবিব হাব পাচ বংসব বলবৎ থাকিবে । অত:পর এ মজুরি হাবের পরিবর্তনের 
গ্রয়োজন অনুভূ হঈলে সবকার এই উদ্দেশ্যে উপদেষ্ট। কমিটি নিযোগ করিষা তাহার স্ুপাবিশ 
সম্পর্কে বিবেচনা ককিবে । বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে সমন্বয সাধনের জনতা সরকাঁব 
উপদেষ্টা! পর্যৎ নিঘোগ কবিবে। প্রযোজন হইলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সবকারসমূহকে পরামর্শ 
দিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষং স্থাপনের কথাও এই আইনে বল। আছে। এই 
সকল কমিটি ও পর্যনে শ্রমিক ও মাপিকদেব সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে এবং ইহা ছাড়া 
কযেকজন নিরপেক্ষ সদশ্য থাঁকিবেন যাহাদেব সংখা। কমিটিৰ মোট সদশ্ত সংখার & এর বেশী 
হইবে নী। সদশ্যরা সকলেই সবকার কতৃক মনোনীত হইবেন। এই মঙজুরিহার ফুরণ 
(11006-ঘ0োশু: ) ও সময় (61000-ঘ0াণর ) এই ছুই প্রকার কাজের ক্ষেত্রেই নির্ধারিত 

, হইবে'। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, নারী, শিশু এ শিক্ষানবীশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হারে মজুরি 
_ নির্ধারিত হইবে । এবং মজুরিহারের দরর্ধারণে অঞ্চল ভিত্তিতে ও কাজের প্রক্কৃতি অহ্যায়ী 



“ সহিত হঙ্গতিপূর্ণ ভাতা (9০36 ০$115108 ৪11019009 ) যুক্ত হইতেও পাবে, অথবা না' 
পাবে। এবং অর্থেব বা! দ্রব্যসামগ্রীব হিসাবে এই মঙ্জুবি নির্ধাবিত হইতে পাবে। 

অগ্যাবধি সমস্ত বাজ্য সবকাবই কযেকটি শিল্পে নানতম মজুবি আইন প্রয়োগ করিয়াছে 
তন্মধ্যে চাউলকল, মযদীকল, মোটব পবিবহণ, চর্মশৌধন, বাগিচা শিল্প, কার্পেট নির্মাণ, লাক্ষা 
তামাক ইত্যাদি শিল্প অন্যতম । ইহা ছাঁডাঁও কযেকটি বাজ্য সবকাব কৃষিব সহিত সংঙ্গি 
নানাবিধ কাষে শ্যুনতম মজুবি নির্ধাবণ কবিয়াছে। ১৯৫৯ সালেব ডিসেম্ববের মধ্যে অধিকাংশ 
বাজ্যেই বু শিল্পে ন্যুনতম মজুবি নির্ধাবিত হইযাছে। কিন্ত যেহেতু সব বাজ্েই সম্ত 
তাণিকাতুক্ত শিল্পে এখন৭ নৃনতম মজুবিহাব নির্ধাবিত কবা যায় নাই, তাই নৃযানতম মজুরি 
আইনেব একটি সংশোধনের (১৯৬১) দ্বাবা৷ ন্নতম মজুবি নির্বাবণেব সময়েব সীমা তুলিয়া 
দেওষ| হইয়াছে । 

মন্তব্য (0:0100160 ) £ ১ এই আইনেব ফলে শ্রমিকশ্রেণীব কোন কোন অংশের 
স্থবিধ! হইযাছে বটে, তবে এক হাজাব শ্রমিকেব কম ইলে কোন শিল্পে ইহাব প্রযোগ হইবে 
না__এ নীতিব ফলে, অনেক শিল্পই এই আইনেব অধীনে আসে নাই। বাগিচা শিল্প ছাড়া 
অন্য কোন বৃহৎ শিল্প এই আইনেব অন্ততুপ হয নাই। ফলে চটকল, কমলাখনি ইত্যাদি 
শিল্পেব শ্রমিকেব। এই আইনেব অন্তভুক্তি হইল ন।, অথচ এই সকণ ক্ষেত্রে শোষণ খুবই ব্যাপক 

ও গভীব। ২. ন্যনতম মজুবি শির্বাবণে সবকাবী বিভাগে পূর্ণ কতৃত্ব বাঞ্চনীয় নহে। এই 
ব্যাপাবে প্রত্যেক শিল্পে একটি কবিযা মজুবি পর্ষৎ স্থাপিত হওযাই উচিত। এবং উহা স্থাষী 
ভিত্তিতে গঠিত হইলে তাহাতে স্থফল লাত্ভব অন্তাবনা বেশি। ৩ নৃ[নতম মজুবিব কো 
সংজ্ঞ। স্পষ্টভাবে কোথাও নির্বাবিত হয নাই। কোন্ শীতিব ভিত্তিতে এই মজুবিহাব স্থিব 
কবা হইবে সে বিষযেও পবিষ্কাব ভাবে কিছু বা হয নাই। ৪, কোন শিল্পে যদি এই 
আইন লঙ্ঘন কবা হয তবে তাহাকে বলব কবিবাঁব জন্য গ্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেব কোন 
বিধি এই আইনে নাই । স্থতরাং মালিকেবা আইন ভঙ্গ কবিলেও শ্রমিকদের কিছুই কবিবাঁব 
থাকিবে না। ৫. এপর্যন্ত অনেকগুপি শিল্পে নানতম মজুবিব হাব নির্বাবিত হইলেও 
উহাদেন মধ্যে যথেষ্ট তাবতম্য খহিয়াছে। এ কাঁবণে সাবা ভাব্তে সকল ধবনের শিল্লেই 
জাওীংভাবে নির্ধাবিত একটি সাাবণ মজুবিহাধ্বে প্রযোজন বহিযাছে। 

বোনাস পরিকল্পন। ও বোনাস কমিশনের রিপোর্ট (80558 9059706 & 
01009 (0:01700199101) [2[১০0: ): ভাবতে শ্রম বিবোধেব ন্ষেত্রে বোনাসেব সমস্যা 
আধুনিক কালে প্রতৃত গুরুত্ব লাভ কবিযাছে। বোনাস এবং মজুবি সংব্রণন্ত বিবোধই ভাবতে 
সর্বাপেক্ষ। বেশি অ্মদিবস নষ্ট কবিয়ছে। ই শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বোনাস সমণ্তার 
সমাধান অতিশয় জ্রুবী। এই সমস্যাব বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিযুক্ত সমাধানে জন্য ১৯৬১ সালের 
ডিসেম্বব মাসে শ্রী এম, আব মেহেবেব সভাপতিত্বে সাতজন সদস্য লইয়া বোনাস কমিশন 
গঠিত হয়। ১৯৬৪ সাঁলেব জান্ুঘারী মাসে কমিশনেব বিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কমিশনের 
স্থশাবিশগুলি নিম়্ে আলোচিত হইল £_ক. কমিশনেব মতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের “সমৃদ্ধিতে” 
(1):9309%5 ) শমিকদেব অংশই হইল “বোনাস? । কমিশন মনে কবেন যে, বোনাসকে এই 

ভাবে দেখিলে হ্বল্প আয়ের শ্রমিকদের প্রকৃত মজুবি (9০৮81 "72৫০ ) এবং প্রয়োজন ভিত্তিক 
মজুরিব (109৫-08%590. ৪৪০ ) মধ্যে পার্থক্য কমাইয়া আন! যায়। খ. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই 

হ্তক্্রভাবে নিজ নিজ আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে বোনাস হিসার করিবে এবং সেই ভাবে উহা! প্রদান 

২*[া] 

৮৮ 



৩০ 

করিবে কোন একটি বংসবেব বোনাস এ বৎসবের মুনাফার [ভাত্ততেহ হসাব কাক্সিত 
হইবে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কমিশন সমগ্র শিল্পেব জন্য বা একটি অঞ্চলে সমস্ত শিল্পের 
জন্য, কোন একটি সব্জণগ্রাহ্থ “বানাস-ক্ত্র স্ুপাবিশ কবিতে অন্দমতা জ্ঞাপন কবিয়াছেন। 
গ বোন'সেব পবিমাণ নির্ধাবণ কবিতে কমিশনেব সুত্রটি (10)0],) এইকপ ৫ 
“প্রঃপূব্য উদ্বত্তেব” ( ৮৮০1] ৮01০ ৭1)109 )৬০% বেনস রে বন্টন কবিতে হইবে । 

শুমিকেব বাৎসবিক মূল মজুবি ও মহার্থ ভাব ৪% অগবা ৪০ টাক। (শিশুদেব ক্ষেত্রে ২৫ 
টাক। )-__এই ছুইটিব মধ্যে মাহা অধিক, তাহাই হইবে শ্রমিকের মাথাপিচ বোনাসেব নানত্ম 
পবিমাণ। বোনাসেব সবোচ্চ পিমাণ রা সমগ্র বসবে প্রদত্ত মৃল্মজবি 9 মহার্থ ভাতা 
২০%। যে বতসবেব বোনাস (দওযা হ ইবে, সেই বৎসর শেষ হউখান পব ৮ মাসেব 
মধ্যেই বোনাস দিষ| দিতে হউবে। ঘ. “প্রাপ্য উদ্ত্রেগ্ৰ পবিমাণ ব'হিব কবিতে বাৎসবিক 
মোট মুনাফা! ( 2০১5 1১:০1 ) ভইতে নিম্র্গোখিত বিষয় সমূহ বদ দিনে ভইবে__৫১) অব- 

পৃক্তি, (২) আয কব, (৩) অতিপিক্ত কব (581) )১ (৪) অগ্রগণ্য *্যোবেন উপ্বে 

প্রদত্ত প্রকৃত ণভ্যাংশ, (৫) আঁবাবণ শ্যোবেব উপবে ৭% তাবে গভ্যাংশ ও (৬) সধিত 
তহবিলের €195075৮ 1111)0 ) উপবে ৪% হবে লভ্যাংশ । 

কমিশন প্রচলিত মজ্বি হাবেব মধব্যে পোঁনাসকে অন্থভূত্ি কন। সঙ্গ» বলিঘ| মনে কবেন 
নাউ । কাব্ণ, মজুবিব ভাব শিল্প ব| অঞ্চল ভিসাবে৯ সাধাবণ * শির্প বিন ওষ, কিন্ত মুনাফা 
পরিবর্তনশীল। বোনাসকে শরমিকেব উৎ্পাঁদনেব নি মুত কাব প্রস্তানও কমিশন সমর্থন 
কবেন নাই। প্রাপ্তণ্য উদ্ত্ত নি”ণে মোট মুন।খ। হইতে শিল্পে পুরর্বাসনা পায় €(70107101- 

1190101) ০০9১৪) বাদ দগা ভম নউী। কমিনেব স্থপাবিশ অন্যাথ। 0 নস নির্ধাবিত হইবে 

মুনাফাব দ্বাবা। তন্বপবি কমিশন আবও খলিয|ছেন "য, গেন|সেব সুত্র (10700)01 ) 

সব দিক হইতে নিখুঁত না হইলেও চছ্বে। স্তুটি ওটিলতামুস্ত, সহজে বোধগম্য, এব, 

সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষে নিকট মোটামুটিভ'বে ন্যায্য ও শোভন হইলে চিনে | 

মালিকদেব পক্ষ হইতে খোনাস ক্ত্রেব বিকদ্ধে যে দাবি উপস্থাপিত হয তাহা হইল £ 
ক, আদাধীকৃত মুাধনেব উপবে ৭% এব পবিবণে ৮৫% হবে আব বাধ কবিতে হইটো। 
থ. সঞ্চিত তহবিলে উপবে ৪% এব পবিবর্তে ৬% আয ধা কক্তে হইবে । গ. "গ্রাগুব্য 
শপ মোট মুনাফা হইতে অতিবি্ত মুনাফ। কবও € ১৪1)6:1)10ঠ65 68) বাদ 

॥ 

সরকরী নীতি (00৮61010721)69] 1001105 ) £ দীঘ্কাল পবে ১৯৬৪-ব আগষ্ট 

মাসে বোন।স কমিশনে স্ুপাঁবিশ সম্পর্কে সবকাখা সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইহাছে। কমিশনেৰ 
স্থপাবিশেব যে ওকতপূ্ণ পবিবতন সাধিত হইধছে তাহা হইল £--ক. পপ্রপব্য উদ্ধত” 

নির্ধারণে মোট মুনাফ। হতে সকণ প্রকাব প্রনন্ম কব (0179৫ ৭3৫৪) এবং শিল্লেব উন্নযনে 
জন্য সবকাব যে কবেব স্বিধ! প্রদান কবিযাছেন তাহা বাদ দেওযা হইবে । খ. আঁদাধীরুত 

উপব ৮৫% হাবে আয (কমিশনেব স্থপাবিশ ৭% ), সঞ্িত তহবিনেব উপবে ৬% 

আব ( কমিএনেব স্থপাবিশ ৪% ) বদ দেওযা শইবে। ব্যাস্িং প্রতিষ্ঠীনেব ক্ষেত্রে যথাক্রমে 
৭:৫% এবং ৫% আয বাদ দে 9য| হইবে ধাষ কবা। হইয়াছে । গ. সবকাবেব মতে, একটা 
বিশেষ সীমাঁব ধরে প্রাপ্য বোনাস নগদ হিসাবে প্রদান না কবিণ খণপত্রেব আক'বে দেওষা 

উচিত। তবে এই বিষয়টি শ্রমিক-সংঘেব প্রতিনিধিদেৰ সহিত আলাপ আলোচনা অথব। 
ভ্রিদলীয় সম্মেলনেব মাধ্যমে নিষ্পত্তি কধাব কথা সরকাব বলিয়াছেন । 



৩ ; 

১০ ০:0০500658 5 শ্রমিকপক্ষের স্থরিধা। হয় এমন একটি মাত্র স্কপাবিশ মান্যা 
ইয়া! সবকাব মালিক পক্ষেব প্রা সব কটি প্রান দাবি মানিঘ। লইয়াছেন। সকল শিল্পের 
-মালিককেই নৃযানতম বোনাস দিতে হইবে এই সিন্ধান্ত নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের উপকৃত কবিবে। 
কিন্তু যে ভাবে কমিশনে স্থুপাবিশগুলিকে সবকাব মাপিকদেব দাবি অন্ুযাষী পবিবর্তন 
কব্যাছেন তাশতে শ্রমিকদেব প্রপা োনাসেব পবিমাণ বহুল পবিমাণে হ্রাস পাইবে। 
ইত*মধো শ্রমিকদের মধ্যে নবকাবী সিধান্তে শীত্র প্রতিকিমার স্থষ্টি হইযাছে। এমতাবস্থায় 
যে উদ্দেশ্টে বোনাস কমিখন গঠিত হইযাছিল এবং যে লক্ষ্য পুধণেব জন্য বোনাস কমিশন 
বিঙিন্ন দিক বিবেচনী। কবিধ| তাহাদেব গুকত্বপূর্ণ সুপাবিশসদণ সবকানেব নিকট বাখিয়া 
হিনেন, সেন ও উদ্দেশা,__অর্থাহ, বৌনাস-সমন্যাব স্থাট সমাধান ও ভদ্বাবা শিল্পবিবোধেব 
একটি কাবণ দূবীকধণ,__-সবকাবী সিদ্ধান্তের দাব। কত্দূব সফল হইবে সে বিষষে নূতন কবিষ। 
সংখব দেখ! দিবে । 

৩ শ্রমিককল্য।ণ ও সামাজিক নিরাপত্ব। সংক্রান্ত আইন 
127.7৮50 খা) 50018150771 15015757101 

কৃ শ্রনিককল্যাণ ব্যবস্থা ( 61515 286750159 ): ১৯৪৮ সালেব ফ্যাক্ীবী 

হন, ১৯৫১ স'লেৰ বাগিচাশ্রমিক আইন এবং ১৭৫২ স'লেব খনি আইনেব অন্তর্গত সকল 
শিপ ক্যান্টিন, কেসে ব। শিশু লালনাগাব, বিশ্রামগৃত, আনাগ।ব, চিকিৎম। গ্রভৃতিব ব্যবস্থ 
এ২ এমকল্যাণ কমচাবী গিখোগেব বন্দোবস্ত হইয়াছে । ইহ] ছড| কল| ও অভ্রথনিসমূহে 
ক”টাঁণমূলক কার্যক্রম রূপা“ণেব জন্য তহবিল স্গ্িব উদ্দেপ্তে আইনগত ব/বস্থ। অবলম্িত 
হই ছে। (ম টব শবিপ্তণ শিল্পেব জন্য অন্থবপ ব্যপস্থ| বিবেচনাধীন বহিযাছে। 

১, ১৯৪৭ স।লেব কধলাখনি শ্বমিককণ্যাণ লাশন (009%] 8111)05 1,১08 ড০1- 
101 4০৮ 191? ) পাস কবিগ। একটি কমলাখনি শ্রমিককল্যাণ তহবিল (008%] 111)09 

[,07১0117 ড/০1016 1701)1 ) স্থ্টি ক। ভইনাছে । ইহ। ২টি কেন্দ্রীয হাসপাতাল, ৮টি শিশু 
কশ্যাণ কেন্দ্র ও প্রস্থতিসদন সহ আ্বাঞ্চপিক হাসপাতাল, ২টি ডিসেপেন্সাবী এবং ২টি টি বি. 
ক্লিনিক পব্চাণন! ক্বতেছে । ম্য পেবিধ। বিনাশ এবং পি, সি. জি টিকাদান কার্যও উহ] 
দ্বাব। পবিচাগিত হহতেছে। 

এই তহবিল হইতে বধস্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র, নাবী কল্যাণ কেন্দ্র, শিশু উদ্ভান ও পবিবাব 
পবামশদান কেন্দ্র পরিচালিত হইছে । খনিঅমিক মন্তাণদেব ভন্য প্রামমিক শিক্ষাদান কারও 
ইহ। পবিচালন| কিতেছে । 

ইহার সহারত| এবং খণদান কার্যক্রমেব দ্বান। শ্রমিকগণেব গৃহার্দি নির্মাণ চলিতেছে । 
১৯৬৩-৬৪ সালে এই তহবিলেব মোট আয় আন্ুমনিক ৩২৮ কোটি টাকা। তন্মধ্যে 

কল্যাণমূলক এবং গৃহাঁদি নির্মাণ কার্ধেব জন্য ইহাঁব ব্যয় আহ্ুমানিক ৩ কোটি টাকা। 
২, ১৯৪৬ সালে অভ্রধনি শ্রমিক কল্যাণ আইন (11102 1,908 5/611979 2১০৮ 

1946 ) অনুসাবে অভ্রথনি শ্রমিকগণেন চিকিত্সা, শিক্ষ1, এবং অবসববিনোদন ইত্যাদি ব্যবস্থা 
জন্য একটি অভ্রখনি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল (18198 1111795 [,9190117 ৬7 ০11979 ম।170 0) 

স্থাপন কবা হইয়াছে । ইহ! বর্তমানে তিনটি হাসপাতাল পবিচালন! কবিতেছে এবং আব একটি 
হাসপাতাল নিমাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। শিশুকল্যাণ কেন্দ্র এবং প্রস্থৃতি সদনসহ 
অনেকগুলি ডিসপেন্সারী কার্ধরত রহিয়াছে । অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইহাব স্থারা 
পবিচালিত হইতেছে। 



৭) রর টিন ১০৯ 5 

ছি. ১ ররগিদ রে রান 

ক নর রি টা নে ট ? ৭ 

গৃহনির্মীণ এবং 
কবান হইয়াছে। কযেকটি কোম্পানী শ্রমিকদন্ত | পরিচালন! কবিতেছে। 

১৯৬১ সালেব মোটব পরিবহণ শ্রমিক আইন (11080: 1:879007 ০0 
4০) দ্বারা এই শিল্পেব শ্রমিকদেব জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে 
হা ছাড়াও লৌহ আকবখনি শ্রমিক আইন (17077 079 11106914900. ভু) 611976 

098৪ 4১০6 1961. ) দ্বাবা প্রতি টন আকবে ২৫ পয়স! হাবে “সেস্ প্রবর্তনেব ব্যবস্থা কৰা 
| “দেস্? হইতে লব্ধ অর্থ শ্রমকল্যাণে ব্যবহৃত হইবে। 

খ. জামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থ| (৪০০৪] 96০0135 [26880168 ) 2 শ্রমিক- 

গোখেব সামাজিক নিরাপত্ত! ব্যবস্থাগুলিব মধ্যে ১৯২৩ সালেব শ্রমিকগণেব ক্ষতিপৃবণ আইন, 
প্রশ্ুতিকল্যাণ সম্পর্কে বিবিধ আইন, ১৯৪৮ সালেব কর্মচাবী বাজ্যবীমা আইন, ১৯৫২ সালের 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 

১. ছুর্ঘটনা, পেশাগত রোগ ও ন্ৃত্যুজনিত ক্ষতিপুরণ ই ১৯২৩ সালের 
ঘমিকগণেব ক্ষতিপৃবণ আইনেব ( 70770767)%8 00871)97886101) 480৮, 1923 ) ছারা 

চা্রত অবস্থায আহত, পেশাগত বোগ এবং তজ্জনিত মৃত্যুব দরুন শ্রমিকগণকে ক্ষতিপৃবণ 
পরদানেব ব্যবস্থা গ্রবত্তিত হয। ৫০০ টাকা পর্যন্ত বেতনভোগী কর্মচাবিগণ এই সুবিধা ভোগ 
₹রে। ১৯৬২ সালে সংশোধন দ্বাব৷ আইনটিব গ্রযোগক্ষেত্র প্রশস্ত কবা হইয়াছে । 

২. প্রসৃতিকল্যাণ ১৯২৯ সালে বোস্থাই প্রদেশে প্রথম প্র্থৃতিকল্যাণ আইন পাস 
ঠয। তৎপব মধ্য প্রদেশে ১৯৩০ সালে এইবপ আইন পাম হয়। পবে শুম সম্পর্কে বাজকীয় 
চমিশনেব স্থপ1ধিশে ভাবতেব প্রাষ সকল গ্রদেশে এই প্রকাব আইন পাস কবা হয । বর্তমানে 
প্লাদেশিক বা বাজ্য আইন ছাডাঁও এসম্পর্কে আবও তিনটি কেন্দ্রীঘ আইনে ইহাব ব্যবস্থা কব। 
ইয়াছে। যথা_-১৯৪১ সালেব খনি প্রস্থতিকল্যাণ আইন, ১৯৪৮ সালেব কমচাবী বাজ্যবীম! 
মাইন এবং ১৯৫১ সালেব বাগিচাশ্রমিক আইন। এই সকল আইন দ্বাবা প্রস্থতিগণেব 
মার্থিক সাহায্য নিষস্ত্রিত হয়। প্রস্থতিকল্যাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনেব তাবতম্যেব জন্য এক্ষেত্রে 
ীবাভাবতে একই প্রকাব ব্যবস্থা গ্রবর্তনেৰ উদ্দেশ্টে ১৯৬১ সালে প্রস্থতিকল্যাণ আইন বচিত 
ঘ। ইহা! কর্মচাবী বাজ্যবীম! আইনে অন্তর্গত ক্ষেত্র ছাডা অন্যান্ত সকল কাবখানা, খনি ও 
ধীগিচাতে প্রযোজ্য হইবে। খনিশিল্পেব ক্ষেত্রে এই আইন ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে 
প্রবতিত হইযাছে। অনন্ত শিল্পে এই আইন প্রয়োগের দাখিত্ব বাজ্যসবকারসমূহেব হাতে 
শত করা হইয়াছে। 

৩. বীম! 2 ১৯৪৮ সালেব কর্মচাবী বাজ্যবীমা আইন (12701)105099, 96860 [718012006 
০6) ভাবতেব শ্রমিকগণেব সামাজিক নিবাপত্তা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পাদক্ষেপ। ইহা 
াবা শ্রমিকগণেব স্বাস্থ্য, প্রস্থতি কল্যাণ ও দুর্ঘটনা বীমাব স্থসংবদ্ধ ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। 
মনে ইহা কাশ্মীব ব্যতীত ভারতেব সর্বত্র গ্রবতিত হইযাছে। ইহাব অন্তর্গত ব্যবস্থাগুলি 
নম্বরূপ £ 

ক, ভাবতেব সাবাবৎসর ব্যাপী চালু ও শক্তি ব্যবহাবকাবী এবং ২০ জন বা ততোধিক 
গরমিক কর্মচারী নিয়োগকাবী সকল কাবখানাতে এই আইন গ্রযোজ্য হইলেও সবকাব প্রয়োজন 
[নে করিলে অন্ত যে কোন শিল্প, বাঞ্চিজ্যিক বা কৃষি প্রতিষ্ঠানে ইহা সম্প্রসারণ করিতে পারেন । 
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রিনা হহযাহে। 
পর -ক্ বন্ধ গ্রব্ বড, যথা ক; জীড়। 

ধর ু িকাণীন গ. নি? ঘ. বদ এবং উ. চিকিৎসা 1, গীড়িতীবদ্থায় ৫৬ 
পু অন্টট অর্ধেক মজুরির হারে অর্থ সাহায্য, সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে ৬ সথাহ করিয়া 

১২ সপ্তাহের জন্য দৈনিক ৭৫ প. হারে অর্থ সাহাধ্য, অকর্মশ্যতার দরুন অর্থ সাহাঁযা, 
স্যব্গৈর জন্য অর্থ সাহায্য ও বিনামূল্যে ধধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ইহাতে রহিয়াছে । . 333 

' ঘ্. এই আইন দ্বার নিরাপত্তা কর্মস্থচী পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের 
প্রতিনিধি ও পার্লামেন্টের দ্বারা নির্বাচিত ২ জন প্রতিনিধি এবং মালিকপক্ষ ও চিকিৎসকগণেরর 
প্রতিনিধি লইয়! “কর্মচারী রাজাবীমা করপোরেশন নামে একটি সংস্থা গঠিত হইয়াছে । ১ 

উ. "কর্মচারী রাজ্যবীমা তহবিল, নামে কর্মচারী রাজ্যবীমা, করপোরেশনের একটি তি 
স্থাপিত হইয়াছে। শ্রমিক কর্মচারী, মালিকপক্ষ এবং সরকারের প্রদত্ত টাদা লইয়! এই তথ 
গঠিত হইয়াছে । ১৯৫৯-৬০ দালের শেষ পর্যস্ত কর্মচারিগণের চদার পরিমাণ. দাড়ায় ৪৭৮ 
কোটি টাকা ও মালিকপক্ষের চাদর পরিমাণ হয় ৩১৯ কোটি টাক|। 

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে আইনটি সংশোধিত হয় এবং ১৯৫২ সালে প্রথমে কানপুর ও 
দিল্লীতে প্রবতিত হয়। ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ইহা ভারতের ১৫৭টি শিল্পকেন্দ্রের 
প্রায় ২১ লক্ষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে বিস্ৃত হইয়াছে । এ পর্যন্ত বীমারুত ব্যক্তিগণকে মোট ৫'২৪ 
কোটি টাকার সাহাধ্য প্রদত্ত হইয়াছে। 

৪. প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ঃ বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকগণের জন্য বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফাণ 
ব্যবস্থার প্রবর্তন শ্রমিকগণের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ব্ধানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 
এমস্পর্কে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় ১৯৪৮ সালের কয়লাখনি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং বোনাস 
কর্মনৃচী আইনের (0081 1117795 [১০95196156 [7001)0 270. 801003 0301)9019 480৮, 

1948) ১০০* টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারী শ্রমিক ও কর্মচারিগণের ক্ষেত্রে ইহা প্রবর্তিত 
হইয়াছে। এই আইনের দ্বারা শুমিকগণ হইতে তাহাদের মূল বেতন ও ভাতার ৬৯্% ও 
মালিকপক্ষ হইতে অন্থুরূপ ৬৪%, চাদ] লইয়৷ শরমিকগণের জন্য প্রভিডেন্ট ফা স্থ্্ি করা 
হইয়াছে। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত & তহবিলে মোট ৪৩৭৭৯ কোটি টাকা জমিয়াছে। 
তহবিলটি পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীর় সরকার, অমিক ও মালিক পঙ্গের প্রতিনিি লইয়া একটি 
ট্রাস্টী বোর্ড গঠিত হইয়াছে | 

গ্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন (11000105095) 02৮০1090% [01110 8০৮, 1959) তিন, 

বত্সর বা উহার অধিককাল থাবং প্রতিষ্টিত ও ২০ জন বা তবধর্ব শ্রমিক কর্মচারীযুক্ক সকল 
কারখানাতেই প্রযোজ্য । যে সকল শ্রমিক কর্মচারী একটানা এক বৎসরের জন্য অথবা এক 
বদরের বা উহাপেক্ষা অল্পকালের মধ্যে অন্তত ২৪০ দিন প্ররুতপক্ষে কাঁজ করিয়াছে, এবং 
যাহাদের বেতন ও ভাতার মোট পরিমাণ মাসিক ৫০* টাকার অধিক নহে, তাহাদের পক্ষে মূল 
বেতনের ৬৪% প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের চাদ। হিসাবে দেয় বাধ্যতামূলক । তবে শ্রমিকেরা ইচ্ছ। 
করিলে ইহা! অপেক্ষ। বেশি হারে দা দিতে পারে, এবং সর্বোচ্চ হার হইবে ৮৬ | মুলিক 
পক্ষেরও অনুরূপ পরিমাণ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাদা দেওয়া বাধ্যতামূলক । প্রথমে ৬টি প্রধান. 
শিল্পে ইহ। গ্রবতিত হয়। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ইহা৷ ২৪,৩৪৫ শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রায় 
৩৮ লক্ষ শ্রমিক কমিগণের ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়াছে । এ সময় পর্বস্ত প্রভিডেন্ট ফা তরি 
মোট প্রায় ৪৩৮ কোটি টাকা চাদা জমিয়াছে। উহার মধ্য ভইতে খণ ও প্রাপ্য পরিশোধ রা 

রা সানা মিকারাড়া বন ১, 
বি রী রে সরি ২৮৬ 

১৫] 



১৩ 
| 
স্পা 

১৩৪ কোটি টাকা প্রদত্ত ভইঘাছে। ইহা! ছাড়! একটি মৃত্যুত্রাণ তহবিষ (1098৮ “৪5০৮৪ 

মাএ) ত্থা্ট কবা হইযাছে। ইহা হউতে মৃত্যু, অসামর্থ্য ও অবসব গ্রহণেব জন্ত গ্রাথমিক 
জাণমূলক অর্থ সাভাথ্য প্রদত্ত হইবে । ১৯৬০ সালে আইনটি সংশোধন কৰা হইযাছে। ফলে, 
কোন কে'ন শিল্পে ৮/ হাবে ফাণ্ডে টাদা দিতে হইবে তাঁহ। স্থিব কবিবাব ক্ষমতা কেন্দ্রীয় 
সবকাবের ভাতে দেওাা হউশাহে। ইা ছাঁডাঁও াঁধ্য তামূলকভাবে ৮০ ভাবে চাদ দিতে 

₹*বে এমন শিল্পে নামোল্লেখ এ সংশোধনীতে কণ। হইযাছে। 

৫. অন্যান্য ক্ষতিপূরণ 2 ১৯৪৭ ম'লেব শিল্প বিবোধ আইনেব বিভিন্ন সংশোধন ছাবা 
আমকগণকে ছাটাই ব। বাধ্যতামূলক ৬ বে কর্গহান বাখিবাব (14৮৮ ০6) জন্য ক্ষতিপৃব্ণ 
দানেব ববস্থ। কবা হইমাছে। এ আহনেব ১৯৫৭ সাত ব সংশোধন দ্বাবা কো।ন গ্রত্ষ্ঠান বন্ধ 
০২ঘ। গেদে অথব। ন্ভীল এাণিকান।ব শস্তন্তৰ খটিনে শন্পিবণ দানেব নিঘম প্রবর্তিত 
হঈযাছে। 

মুলাফায় শ্রমিকগণের অৎশগ্রহণ ব্যবস্থা 
17011] ৪1741310 

শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে *ন্রনি ও শিল্পে শান্তি পন্ষ্ট। এবং আমিকগণেব আখিক স্বাচ্ছন্দ্য 
বুদ্ধি ও সমুদ্িতে শ্রমিকগণেব আগ্রহ হুষ্টি-_-এই বিবিধ উদ্দেশ্যে পাশ্চটাতোব জনেক অগ্রসব 
ধনতান্ত্রিক দেশে শিল্প গতি্জানের মুনাঘ।ব অত্শধিন্যে ও গিককর্মীদেব মধো বন্টনেব ব্যবস্থ। 
গ্রবতিত হইযাছে । 

আমিকগণকে মুনাফার অংশবিশ্যে প্রদানের জন্য আঅমিক ও মাপিকপক্ষেব মণে। স্বেচ্ছামূলক 
চুক্তিকেই মুন'ফাব শমিকগত্ণব আশ গভণ বানস্থা (02৮ সায়া) বলিযা ব্যাখ্যা কব 

হয। ফবাসী দেশে ১৮২০ স।লে এই ব্যবস্থ। সর্বপ্রথম প্রবন্তিত হণ। ১৮৭ সলেব পব উহ 
কিন দেশে প্রচলিত হয। ভাবতে ১৯৩৭ সানে টাট! আষবন এও স্টিন কোম্পানীতে ইহা 
পথম গবত্তি* হয। ভ তব শিল্প ক্ষেত্রে স্বাধীন -গ।ভেব পৰ শিল্পে অশান্তি দূব কবিবাব 
উপায হিসাবে ইহ! %বঙনেব গঘোজনীষঙ্।ন্ গতি সবকাবেব দৃষ্টি আরুষ্ট হয । 

স্বিধা__-১. এমিকগণেব মধ্যে কাজেব প্রতি নিষ্ঠা বাডে। ২. প্রন্ষিদনেব উন্নতিব 
জন্য হারা বত্্রবান হয । ৩. কঠোর পলিশ্রমে উৎসাহিত হওযাষ শ্রমিকগণেব দক্ষতা বাডে 
ও প্রতিষ্টঠনেব উৎপাদন ক্ষমত। বাডে। ৪. প্রন্ষানেব গ্রনি শ্রমিকগণেব আন্তগত্য বাডে। 
৬. শ্রমিক মালিক বিবোধ হ্রাস পা ও প্রতিষ্ঠানে শান্তি স্থাপিত হয। ৭. প্রতিষ্ঠানের 
উত্পাদন অব্যাহত থাকে ইন্যাদি। 

অন্থবিধ।-১. প্রতিষ্টানেব যতদিন মুনাফা হা ততদিন ইহা চালু থাকে । ২. শুধুমাত্র 
বড, স্প্রতিষ্ঠিত ও নিষমিত মুনাফ। অর্জনকাবী প্রতিষ্ঠানেই ইহাব প্রবর্তন সম্ভব । "% ইহাতে 
অমিকগণের দক্ষতা অন্ুবাণী পুবর্ধীব মিনে ন|। ৪. প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সঠিকভাবে নিরূপণ 
কর! অনেক সময় কঠিন হইমা পড়ে । তাহা ছাড। মুনাফানির্ধাবণে শ্রমিকগণের কোন হাত থাকে 
ন|। উহাব সমস্তট।ই মালিকপক্ষেব সততাব উপব নির্ভব কবে। স্থতবাং শ্রমিকগণের নিকট 
ঘোষিত মুনাফাব পব্মীণ কতটা গ্রহণযোগ্য তাহ! সন্দেহজনক । ৫ মুনাফাতে শ্রমিকগণের 
অংশ নির্ধাবণের কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নাই। অত্যন্ত জটিল পদ্ধতিতে ইহার হিসাব ও 
বণ্টন ঘটে। ৬. মুনীফা কমিলে শ্রমিকগণেব প্রাপ্য অংশও কমে। তাহাতে পুনরাষ 
অমিকগণ বিক্ষুব্ধ হয। তাহা ছাড়া কোন মুনাফা না হইলে অমিকগণ কিছুই পাইবে না। 



রি শভবির রর 

মালক শ্রেণীর অধিকাংশ ক্ষঘপহ শামক আন্দোগণকে ও।পঙাবে শ্রহণ কবে নাই । যখনই কোন 
"শিল্পে ইউনিয়ন গড়িয়া! উঠিযাছ্ে, মাণিক পক্ষ সেই ইউনিযনকে বলপ্রযোগে ধ্বংস কবিবাব জগ 
সকল শক্তি নিধোগ কবিবাছে। এই উদ্দেশ্তে ইউনিধন কর্মীদেব ভীতিপ্রদশশন ও ছাটা, 

দিব আশ্রষ গ্রহণ কবিষাছে। ইহাতে ব)্থ হইলে নিজেব! দালাল ও তন্ুগত লোক নিষে গ 
কঘিযা৷ পাণ্ট। ইউনিধন গঠন কবাইঘাছ্ে। ২. সবকাবী বিনোধি৩। £ প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও 
পবোক্ষ ভবে সবক।ব অনেক ক্ষেত্রে এমক অ নোলনেব বিশেধি শ কবিঘাছে পলি । এমিকপক্ষ 
অভিযোগ কবে। এ বিষযে মাণিক শুণী সবকাবেব শিকট হইতে থে পবিমাএ আন্কুপা 
পাইযাছে এমিক শেণী বহুশেতেই উপযুক্ত স.ক্ষণ পাঁণ নাট বলিধা এমিক পক্ষ মনে কবে। 
৩. শ্রমিক-'যাঁগানদাব (4 ১১০]৯ ), সদাব ইত্যাপি আণীব বিবোধিত। £ এই অেণীল লোকেব| 
নিজেদেৰ মংকার্ণ দ্ার্য বঙ্গান্ন জন্য শ্রমিকদেন মধ্যে বিবোধ বাধাইযাঁছে এবং এস্থ শামিঞ 
অ ন্দৌলন গঠনে বাধা দিনাঁছে। 

ভারতে সুস্থ শ্রসিণ আন্দোলন গড়িয়। ভুলিলার উপায়ঃ ভাবে 
শিক্পানে এমিক শেণীব যে গুকত্বপূর্ণ ভূমিক। বহিযাছে “11 সর্থকভ।খে পা নেব ভস্থা এক্যবদ্ধ, 
অধিকার ও দাধি সম্বন্ধে সচেতন এবং সর্ব |পু পক্তিশ।লী এমিক আন্দেপ্ণ্লে প্রযোজন 
বহ্বাছে। এই প্রকাব শ্রমিক আন্দোলনউ ৬ স্বাং মমাচ পন্বিক ভ'ব্তেো দৃঢ ভিত্তি। 
এইজগ্ত নিয়পিখিত উপায অবলম্বন কবি ওপঢো ণিশ এটিগুটি দব কল। আবশ্বাক £ 
১, দলমত শিবিশেষে £ত্যেক কাবখানাম এমিকগণেন একটি মাত্র এক)বস 0১৬ ইউনিযন 
স্থাপন কবিতে ইউবে। ১২. কাবখানাব না! প্রত্ষ্ঠানেব সকণ শ্রমিক বন্দীকে হাব সভ্য 
হইতে ভইবে। ৩. সভ্যগণ নিষমিত চদা দিষ টড ইউনিংনেব আথক সঞ্ল পু কবিবে। 
৪. প্রত্যেক শিল্পে একটি মাত্র ইউন্সিযফন শঠশ কল্তিতে এইবে (01১6 111)1011 (01 61), 

17005৮5 )1 শিল্পে অন্তগত সকল গ্রত্ষ্াণের স্থানাঘ ইউনি নগ্ডনি উং 7 আান্ঠ হইবে। 
৫. গণ ঠাক পদ্ধতিতে আমিক হউন্যিনগুণিব কাব পপিচাণনা কছিতে হহবে। উত তে 
বাজনীতিক দণাদলি ও হত্ক্ষেপ শন্ধ কহিতে ভবে । ৬. শ্রমিকগণেব মবা “ভতে নেতৃত্ব 
সু্টি কবিতে হইবে । ৭. ব্রেড ইউনিষন কর্িগণে ট্রেড উউনিবন সংক্রান্ত শিক্ষা খাণস্থ। 
কবিতে হইবে । আন্দোলন ছাড।ও বিভিন্ন শ্রমিক ক7/।ণমূণক কর্ধব।ণ। ট্রেড হউনিদনগুপ্তে 
প্রবর্তন কবিতে হইবে । ৯. শ্রমিকগণেব মধ্যে সাধাবণ ও বাজনৈতিক [শিক্ষাৰ এশাব 
ঘটাইতে ইহবে। ১০. মাপণিকপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক ইউনিষনকে স্্ীরূতি দিঙে হবে । এ 
সম্পর্কে বলা যায যে, এই মর্ষে ১৯৪৭ সালে টেড ইউনিমন আইনেৰ সংশোধন কনা হইলেও 
উহা অগ্যাবধি কাঁধে পবিণত হয নাউ । 

ট্রেড ইউনিয়ন আইন 
“805 00 লো 

অগ্ঠান্য দেশেব মতই ভারতেও যে সকল মাননদবদী ও জন্কল্য।ব্রতিগণ এপরথম অমিক 
সংগঠন প্রব নেব চেষ্টা কবেন বাজবোষ ও মাপিক €ক্ষেব নির্ধা নেব মধ্য দিধাই তাভাবা পুবস্কৃত 
হন। এমন কি আদালতেব বাষে শ্রমিক সঘগুটিকে বেআইনী ও যড্ন্ত্রকাবী সংগঠন 
বলিয়াও ঘোষণ! কব! হয (১৯২১ সালেব মাদ্রাজ হাইকোর্টেব বায় )। স্বভাবতই ট্রেড ইউনিয়ন 
ও উহার নেতৃনর্গকে এইকপ দেওয়ানী ও ফৌজদাবী অপবাধের দাষ হইনে মুক্তিদানেব জন্য 
শ্রমিক আন্দোলনেব প্রথম যুগে ইউনিয়ন গঠনেব আহন্টম্বীকৃত অধিকাৰ ভাবতেব শ্রমিক 



৩১৩৬ 

আন্দোলনে অন্যতম দাবি ছিল। ১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিহন অহিন পাস করি! (78809 
0৮107, ৩৫, 1926 ) অরমিকগণকে এই অধিকাব দেওয়া হয়। এই আইনে শ্রধিক 
ইউনিয়নগুলি বেজিদ্রী কবিবাব ব্যবস্থা হয় এবং কোন কোন্ উদ্দেশ্টে ইউনিয়নেৰ সাধারণ 
তহবিল হইতে ব্যঘ কবা যাইবে তাহা লিপিবদ্ধ হয। বাজনৈতিক ও অন্যান্য উদ্দেশ্টে পৃথক 
তহবিল গঠনেব নির্দেশ দেওয়া হয এব" হিসাব পবীন্কেব দ্বাব| ইউনিষনগুলিব হিসাব পরীক্ষা 
কবাইষ! প্রতিবৎসব নিযমিত ভাবে ট্রেড ইউনিযন গুলিব বেজিস্ট্রাবেব নিকট তাহা পাঠাইবার 
নির্দেশ দেওয| হয। ইউনিয়নে আইনসঙ্গত উদ্দেশ্টে কাযকলাপেব জন্য ইউনিয়ন নেতাগণকে 
ফৌজদাবী অপবাধেব দায় হইতে মুক্তি দেওয| হ্য। 

কিন্তু এই আইনে মালিকপক্ষ কর্তৃক ইউনিষনগুলিব স্বীকৃতিব ব্যবস্থা ন৷ থাকায দীঘকাল 
ধবিষা এজন্য শ্রমিকগণেব মধ্যে আন্দোলন চলে । অবশেষে ১৯৪৭ সালে ট্রেড ইউনিষন আইন 
সংশোধিত হয। ইহাব দ্বব| শমমাদালতেব নিদেশে মালিকপক্ষ কর্তৃক ইডনিষনকে স্বীকৃতি 
দান বাধ্যতামূলক কবা হয। কিন্তু অগ্ঠাধি এই স*শোধিত আইনটি ভাবত সবকাব কাধকব 
কবেন নাই। এই জন্য শ্রমিকগণেব মধ্যে তিক্ষে ভ বহিধা গিয়াছে । ১৯৬০ সালে ট্রেড 
ইউনিযন আইনেব আব একটি সংশোধন পাস হইয'ছে। ইহা দ্বাবা ট্রেড ইউনিষনগুলিব 
বেজেপ্্রী সংক্রান্ত কতকগুলি অস্রবিধ! দূব কবা হইমাছে। 



তাকী ৪ শিল্ল 
১1742 6 17/90/5119 

পশ্চাণ্পট 

পৃথিবীব সর্বত্রই বাষ্ট্রণঞ্তি ও দেশেব শিল্পগুলিব মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক এই যে, ঝাষ্টর সর্বদাই 
দেশেব বিকাশ ও সমৃদ্ধিব জন্য শিল্পোন্রধনে উত্সাহ ও সাহাধ্য প্রদান কবে। ইংবেজ আগমনেৰ 
পূর্ব পর্বত স্বাধীন ভাবতে বাষ্ট্র ও শিল্পেব মধ্যে এই স্বাভাবিক সম্পর্কই বিদ্যমান ছিল। এই 
কাবণে তংকাপীন ভাবতে নানাবিধ দেশীষ ক্ষু্দ ও কুটি শিল্প অভূতপূর্ব উন্নতিলাভ কবিয়াছিল। 
সে যুগে শিল্পকর্মচঞ্চন ভাবতেব গ্রাম ও শহবগুণিব বিবিধ পণ্যসম্ভাব ও ভাবতীয কাবিগবগণেব 
শিল্পনৈপুণ্য একবিক ইযোবোপীষ ভ্রমণক'বিগণেব বিম্মঘমিশ্রিত প্রশংসা! অর্জন কবিয়াছিল। 
ভারতেব সেই পণ্যসস্ভাব ইযৌবোপেব বাজাবে বিক্রযেব লোৌভই ইংবেজ, ফবসী, ডাচ, পর্তুগীজ 
ইস্টইগ্ডিঘা৷ কোম্পানীগুলিকে ভাবতে আগমনে প্রলুব্ধ কবিযাঁছিণ। 

শুন্তনীতি ঃ ন্বটিশ যুগ 
হঞা ঘা 20110621311 1757 72211 92) 

কিন্তু ভাগতে বৃটিশ শানন প্রতিষ্ঠার পর হইতে পাধন্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভারতের শিক্পগুণির ও ব্পাঁযনের প্রতি 
শাদক শত্তি'র দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতির পরিবর্তন ঘর্টে। ভারতে বৃটিশরাজের শিল্পনম্পকিত মনোভাব ও নীত্তিকে 
কালপর্যাযে কযেকটি ভাগে বিভক্ত করা যায। 

১ ভারতীয় প্রাচীন ব্ল্ের বিনাশ নীতি ৪ পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতে ইংরেজ ইস্ট 
ইও্ডয়া কোম্পানীর শানন বিস্তারের পর্বে 'কোম্পানী যখন শুধু বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ছিল, তখন উহার স্বার্থ ছিল 
ভারত হইতে কুটিরশিল্পজাত বিবিধ দ্রব্য, এবং প্রধানত ুগ্ধরবস্থাদি সর্বাধিক পরিমাণে ভারত হইতে রপ্তাকি। 
সে সমধ ভারত হইতে ইংলগ্ডে প্রতিবৎদর বিরাট পরিমাণ রপানি ঘটিত। কিন্তু ১৮৫৭ সালের পর কোম্পানীর 
শাসন অবসানের পর হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইংরেজ শোষণে ভারত হইতে বিপুলপরিমাণ ধনসম্পদ ইংলগ্ডে 
চলিয়! ধাইতে থাকে এবং তাহার ফলে ইংলগ্ডের ভবিহৎ ধনতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পুজি সৃষ্ট হয়।১ 

১৭৬* হইতে ১৮২* সালের মধ্যে ইংলগ্ড নানাবিধ যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয। এই 
অনুকুল শক্ষির প্রভাবে সে নময্ন ইংলগ্ডে আধুনিক ধনতান্ত্রিক শিলোৎপ|দন ব্যবস্থা! জন্মলাভ করে। ইংলগে 
আধুনিক বন্ত্রশিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ কর, বৃটিশশিল্পের শ্বার্থে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই তৎকালীন 
ভারতের বৃটিশখানকগণের ভারতীষ শিল্পসন্বন্ধে বিরোধিতার নীতি গৃহীত হধ। এই উদ্দেশ্থে ভারতে বিনাশুক্কে 
বৃটিশ তুলাবপ্ব আমদাশি ও ইংলগ্ডে ভারতীয তুলাবস্ত্রার্দির রপ্তানির উপর শতকরা! ৬*-৭* ভাগ শুক ধার্য হয়। 
অনেক ভারতীয় দ্রব্যের ইংলণ্ডে আমদানি নিবিদ্ধ হইযা যায়। ইহার অবস্থস্তাবী ফলম্বরূপ ১৮১৪ হইতে ১৮৩৫ 
মালের মধো ভারতে ইংলগডের রপ্তানি বনের পরিমাপ ১* লক্ষ গজেরও কম হহতে বাড়ি ৫ ১* কোটি গজের 
অধিক হয়। আর ভাবত হইতে ইংলগ্ড রপ্তানিকৃত ভারতীয় বনের পগিমাণ ১২৫ লক্ষ থণ্ড হইতে কশিয়া 
৬০৬,৯** খণ্ডে পরিণত হয। ১৮৪৪ সালে উহা! আরও কমিযা ৬৩,*** খণ্ডে দাড়ায়। যুগবুগান্তকাল ব্যাগী 

ধে ভারত পৃথিবীর বিডিনদেশে বন্ত্ররপ্তানি করিত সে দেশ ১৮৫* সালে মোট বৃটিশ তুলাবস্ত্র রপ্তানির একচতুর্থাংশ 
আমদানি করে।২ ইহার ফলে ভারতের পুরাতন বন্ত্রশিপ্লের ধ্বংদ সম্পার্দিত হয় এবং ভারতের তৎকালীন 

১০:13700 405৮05 : 7109 18৬8০০9৫08৮ 11,880102 80 10060), 

২ 10019 7094%5 82010170010 7৯ [৯ 2 0566 10,588, 



৩১৮ গ:প্ হস্ত বনী তির পা 

অর্থনীতিক বাবস্থা কৃষি ও শিক্পের মধো যে ভারসাম্য ছিল তাহা বিনষ্ট হইয়া ভারত কুধিধান দেশে 
পদ্রণ হয়। 

' হু. অবাধ বাণিজ্য নীতি £ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতে রেলপরিবহণ ও আধুনিব 
যঘোগানোগ ব্যবস্থার সত্রপাতে আধুনিক শিল্পসস্তাবন! সই হইলে, ভারতের অফুরস্ত প্রাকৃতিক ও সুলভ মানবিব 
সম্পৰের বাবহারে অকল্পনীয মুনা! অর্জনের লোভে এদেশে বৃটিশপু'জি আধৃষ্ট হয। ইংজণ্ডে সংগৃহীত ভারত 
নরক "র খণের মাধামে ভারতে বুটিশপু জির আগমনেব যে স্ুব্রপাত ঘটিযাছিল, এই সম্য হইতে প্রথমে তাহ 
রে.পথে ও পরে বাগিচা খনি ও চটকল শিল্পে বিনিযোজি ত হইতে খাকে । ১৮৫৭ সালে ভারতে ইস্ট-ই্ডয 
কোম্পানী শাসনের অবদান ও প্রন্যক্ষ বৃটিশশামন প্রবর্তন এবং ১৮৫৭ সাল ভারতে কোম্পানী আইন পা, 
করিষ! মীমাবন্ধ মালিকানার ঘৌথমুলধনী কাগবার স্থাপনের দ্বারা এগ প্রপ্বিযা সহাঘতা| লাভ কণে। লক্ষণ 
ঘ, বৃটিশপুঁজি ও মাঁপিকানায স্থাপিত এই সকল ধিপগুলি ছিণ মুখাত রপ্তানিশিভর । হহ1 ওউপনিবেশিক 

ধনতান্ত্িক শোষণের লহ্যতম সু*ষ্ট পধিচাযক | বল! বানুল্য এউ সবল খটিশ শিনে সগকারের পক্গপাতিত 
ছিল। এই সমযে একটি গুকত্বপূর্ণ সণবাগী শীতিপ পরিবর্তন ঘটে । ১৮৮৬ নালে ইংহণ্ডে 001) 158৮ তুণ্যি 

নিয়। অবাধ বাণিজা নীতি প্রণঠিত হয। ইংগ্ডে সুলভে কাচা মান আমদানি ও সন্তাধ ₹ ন্যান্ দেশে বৃটিশ 
শিল্পজাত দ্রবাদি বিএ্য হ'নশ্চিত করাই ছিল ইনার উদ্দেস্ঠ । ভাভেও এ নীতি অনুহত হইত থাকে 
কারণ তৎ্কাণীন ভারত সরকাবেব নীতি ছিল, যাহাতে উংলগের মঙ্গল াহাতে ভীরতিক্ও মঙ্গল'। কিন্তু 
১৮৫৭ নালে ভারুছের শাসনব্যবস্থা স্বচন্তে গ্রহণণ পর বৃটিশ ভাগতনপ্কার ব্যয সংকুলানের জন্য ভাএঙে আমদানি 
বৃটিশপ্রবযেখ উপর আমদানি শুল্ক আরোপ করে । পপ্ে উহা বাডান হয। ইংলগের মানটেস্টাগ চেম্বার খুব 

কমার ভাবত সচিবের নিকট এ আমদানি শুপ্দের ছত্রচ্ছাযাঁ ভারতে শিপ প্রতিষ্ঠিত হইক্ছে বলয়! " ভিযোগ 

করিলে, ভারত সচিব ভারত মরকারেখ নিকট কৈক্ষিযত তলব ধরে এবং উংতণ্ডেপ শিক্ুপণে।ব প্রতিকূল কোন 

মংরক্ষণমূলক শুক্ক গার্লামেট বদাপত কগিবে না বলিয়া মন্তব্য বগে। শেষপযস্ত ভাগতে উৎপন্ন তুঁলাবস্ত্বের উপর 
আন্তঃশুক্ক ধায বরিযা এই বিবাদের আপসরফা করা হ্য। এইবপে প্রথম মহাযুদ্ধকাল পর্যন্ত বৃটিশ ভাত 

সরকারের শিল্পসংক্রান্ত নীতির মলকথা! ছিল ভারনে বৃটিশ স্বার্থে অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুলরণ ও বৃটিশপুজি 

পরিচালি" বপ্তানিনি্র শিল্প ছাঁড|। অন্য যে কোন দেশায শিল্প প্রচেষ্টার বিগেধিতা। এই নী৩ ১৯২৩ স।ল 
পর্যন্ত বললৎ থক্ে। ভাবত আগত বুটিশপণণাঁপিপ উপর ধায আমদানি শুক কণলও পুদ্ধি কণা হইলেও উহার 
পশ্চাতে খাভকোধষেব আঘবুদ্ধিই ছিল একমাঁজ উদ্দে্) দেশীয় শিলেব সহাঁষফতা নহ । আর দেশীয শিল্পাংনের 
প্রতি নরকারী ধিরোধিতাও চিল খুবই প্রকা্য । বলাবাহুণয এই প্রকার সপকাগী শীতির অবগ্ঠম্ভাবী ফল ছিল 
অত্যন্ত ঘ্ধশতিতে শিগান | উহারই প্রতিবাদে ১৮*৫ হনে স্বদেশী আন্দোননের সুত্রপাত ঘটে। 

৩. বিচারমুলক নংরক্ষণ নীতি ( ৫1501177117011778 10065001018) 2 বুটিশ- 
ভাবত সবকানেৰ দেশী শিল্পেন গ্রণ5 দীর্ঘক।লেব প্রকাশ্য প্রতিকণ নব শীতি পবিত্যক্ত হয় 
১৯২৩ সা্ে। এ সমণে ভ ৫* সবকা অব'ধ বাণিজ্য নী পণিন্যাগ কবিষ। বিচাবমৃশক 
সংবঙ্গণ নীতি গ্রহণ কন্নে। সকাবেব এই নীতি পবিবর্তনের কাব্থ £ 

১. প্রথম মহা্দ্দকাশে গ্রচ্যে ভাবতবয প্রধান বুটিশ ঘুৰ্ধ খ।টিতে পবিণত হয কিন্তু 
স্থানীষ শিল্প'ভাবে যুৰ প্রচেষ্টাৰ প্রবল অস্থবিবাব টি হয। 

২. বর্তমান শতাব্দীতে ভ।পতে বৃটিশদ্রব্য ছাড়া অন্যান্ত বিদেশী পণ্য ও পুঁজির 
আঁম্দীনি হইতে থাকে। ইহাতে ভাবতে একচেটি৭ বুঁটিশ বাজার ক্ষু্ন হইবার আশঙ্ক। 
দেখ। দেষ। 

৩. ভাবতেব উদীধমান দেশীব শ্ল্লিপতিগণেব শিল্পসম্পর্কে অনুকুল সরকারী নীতি গ্রহণে । 
ক্রমবর্ধমান দাবি ও উহাব পশ্চাতে জা তীষ নেতৃবর্গেব সমর্থন | 

৪, প্রথম মহাবুদ্ধকালে নিযুক্ত ভারতের রাঞকীম শিল্পকমিশন (১৯১৬) কতৃক শিল্প- 
প্রতিষ্ঠায় সরকারী আনুকূল্য দানেব হ্পারিশ ও শিল্পাধনেৰ গুরুত্বনির্দেশ। 

এই সকল কারণে ভাবত সবকাঁন অবশেষে ১৯২১ সালে একটি ফিসক্যাল কমিশন নিয়োগ 
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৭ ইহাই ভারতের পথ বিমকযান করিশন। শারইব্াহিম রহিমতুল্লা ছিলেন উহা 
সভাপাতি। 

প্রথম ফিসক্যাল কমিশন £ ১৯২১-২৩ 
গ86 চাও চা9০৯1, 20817815510 : 1921-23 

সংশ্লিষ্ট সকল দিক ভইতে ভাব৩ সববণবেব শুকণনীটি (৮11 09110) ) পৰীক্ষা এবং 
এ সম্পর্কে সবকান্কে পব মর্শদ।নেব জন্য ১৯২১ স।লে এগাখোঅন অদম্য এহথা পথম ফিসক্যাল 
কমিশন নিযুক্ত হন। শিল্পস “শ্মণেব জন্য শুঙ্বণী।ত প্রবোগ সম্পর্কে কখিশন একমত হইলেও 
গ্রহণীধঘ ব্যব-| সম্পর্কে কমিশশ্বে সদ গণেৰ মধ্যে মূ শানৈক্য ঘগে। ৬ জন সদস্তেব সংখ্য।গ!বষ্ঠ 
ধিপোর্টে, দেশবাপাব উপব শাবপাখবেখ যুক্তিতে, হিচাবমৃখক সপ্ষণ নাঁতি গ্রথভনেব মুপাবিশ 
কল|হঘ। এই নীতি গু(োগে সংবক্ষণেন আট্দেনকাশী শিপু মধ্যে যোগ্য এাবিচাবেব 
জন্য তিনটি মৃশনাতি (&11])10 (070801৭ ) ব্যবহাবেৰ পবামশ দেতথ। হয। য্থ।ঃ 

১. আশেদনকাবী শিল্পটিব কতকগুলি প্রাকাণক সব (11৮01001205 070৮400৯ ), 
যথা, কাচ।(মাল, স্রপভ আমিক এবং শক্চিবি পর্যাপ সন্ববা অথব। বিবাটি অভ্যন্তবীণ ব।জাব 
থকা চাই । 

২. শিল্পটি এজপ হইবে যে সংবঙ্ষণ বা ঠাত ত উপ মোটেই উন্তন।ভ কবিবে না অথব। 
দেশেব স্বার্থে উঠব ধঠ দ্র৯ উন্নতি বাঞ্থনীয তওটা। সম্ভব ₹ষবে ন|। 

৩. শিল্পটি একপ হইবে যেন অপশেষে উহ! সংবন্গণ ছাডাউ বিশপ্রনিঘোগিহাব সম্তুথান 
হইতে পাবে। 

উশলেঞ্ স্থণাণশ ব্য* *,কমিশাঅবদব কট পবামর্শ দে | এন, গ্রনোজন হনে 

দেণবক্ষ। সম্পাক্* (শল্পকে ম ফিণো শব! দাশ কৰা যে পাতে এা শিপেব গ্রবোজনীঘ 

ৰ [মাল ৪ বস্থগাভি তন ওকে অনদনশি ক] খাইতে শাবে। ৮ হাডা, সংপঙ্দণনাঠি 

প্রবোগের জন্য কমিখন একটি হা শুকশর্ (01700১90110) গণ্ট। অপাবধিন কণে। 

ভরত সন্কানেও ফিসক্যাল নীতি (11508] 19/)110% 01 6170 60৮10110180) 5 

১২২৩ সাশে প্রথম খ্সিব্য ল কমণনে। সণাবিশপ্ত | শেন *ইন 1 অন্গকাল পেন ১৯২৩ 

সালের ৭ জেট মবিবেশনে (কন্দ্রীঘ এ ঈনসভাব সবকানেণ ক্সিবান শা সম্পকি* প্রন্থাণ 

গুগীত হয। ইহা দ্ধ” চাবমূলক সবন্ষণ শাতি 9 "৭ প্রছ়্েগেব অন্য তিশটি মূল শত গৃহাত 

হয, কিন্তু ফিসক্যাল কমি*শেব স্পা [বিশকুত একটি স্তণী শ্রহর্বত (1011 1)00) স্থাপনে 

প্রস্তাব ভ বত সবকাব গ্রহণ করেন না। উগ্গব পাধবে নমঠিক শিন্ষপর্ৎ (80. 100০ 

[13010 ) স্থপনেব শক্গাণ্ত ণঞঘ| ভন এবং সংবঙ্গণেব আবেদন নিকংসাণ্তি 

কবিবাব উদ্দেশ্তে আবেদন বিবেচনা! ও সিদ্ধান্ত গ্রহণেব এক জটিল ও কালক্ষেপণকাবী পদ্ধতি 
অবলম্বন কব! হয়। 

প্রথম ফিসক্যাল নীতির লব্ধ কল (901016৮00161705 01 61১০ 1175 8508] 

70110 ) 2 প্রথম বিচাবমূলক সংবক্ষণ নীতি ভ।রতেব ু কঘেকটি শিল্প, যথা, লৌগ- 
ইম্পাত ( ১৯২৪-৪৭), তুলাবস্্ব (১৯২৭-৪৭), কাগঞ্জ (১৯২৭), দিয়াশলাই (১৯২৮), 
ভাবী রসায়ন (১৯৩১) এবং চিনি (১৯৩২) প্রভৃতি শিল্পে প্রবর্তিত হয়। ১৯৩৯ সাল 
পর্স্ত মোট ১১টি শিল্প ইহাব আশীর্বাদ লাভ কবে। রর শিল্পগুলিতে সংবন্মণেব দরুন নিয়োক্ত 
সুবিধা পাওয়া যাষ £ লে 

রা ি 



রা হারার পের সি রর 
৮ শ রি ক 2১ নি বি ্ ২২% 

"১৮ সংরক্ষিত শিল্পগুলির উৎপাদন সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। হস্পাড়াপহতর উৎপাধন্ 
'আটগুণ, সৃতীবন্্েব উৎপাদন আড়াই গ্রণ, দিয়াশলাইয়ের উৎপাদন ৮% ও কাগজের 
উৎপাদন ১৮০% বাড়ে। চিনির উৎপাদন বাড়ে প্রায় ৩৯ গণ (২৪০০০ টন হইতে 
ক) ৩১০ ০০ টন )। রর 

২. সংরক্ষিত শিল্পগুলিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। ১৯২৩ হইতে ১৯৩৭ লালের মধ্যে 
রক্ষিত শিল্পগুলির মোট কর্মসংস্থান ৪৬*৮% বাড়ে (৫ লক্ষ ৮* হাজার হইতে ৮ লক্ষ ৮১ 
হাজার )। আর এ সমযে অ-সংরক্ষিত শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়ে ২৩'৬% (৮ লক্ষ ৭০ হাজার 
হইতে ১০ লক্ষ ৫১ হাজার )। 

৩. ১৯২৯-৩২ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার আঘাতে একমাত্র লৌহপিণ্ড উৎপাদন শিল্প ছাড়া 

অন্যান্য সংরক্ষিত শিল্পেব বিশেষ কোন অস্থবিধ! হয নাই। এই সমযে অ-সংরক্ষিত শিল্প- 
গুলিতে মন্দ! চলিলেও সংবক্ষিত শিল্পগুলিতে উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িযাছে। 

৪. সংরক্ষিত শিল্পগুলিব উন্নতির ফলে উহাদের উপর নির্ভবশীল অন্যান্য কতিপয নৃতন 
শিল্পের বিকাশ ঘটিষাছে। 

৫. সম্প্রসাবণশীল স২বক্ষিত 'শল্পগুলিব চ.ত্দ| পৃবণের জন্য উহাদের কীচামাল (তুলা, ইচ্ষু 
ইত্যাদি ) বাড়িযাছে। উহাতে কৃষকগণ উপকৃত হইবাছে। 

সমালোচন। (€ 00861515105 )5 গ্রথম ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশ ও ভারত 
সরকারের প্রথম ফিসক্যাল নীতিব নিম্নরূপ সমালোচন। করা হয £ 

১. প্রথম ফিসক্যাপ কমিশন বা ভারত সরকার কেহই ফিসক্যাল নীতিকে দেশের 
শিল্পাঘনের ও সাধাবণ অর্থনীতিক উন্নযনের উপাধশইসাবে গণ্য কবেন নাই। তাহাদের এ 
সম্পর্কে কোন চিন্তাধাবাই ছিল না। বরং ইহাকে তাহারা আবেদনকারী শিল্পগুপিকে বিদেশী 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবাঁব জন্য সামধিক ভাবে সহাযতা দানের উপাষ হিসাবে বিবেচনা 
করিঘ!ছেন। ফলে যে সকল শিল্প উন্নতি লাভ করিযাছে তাহ! দ্বার! দেশেব স্থশৃঙ্খল শিল্পবিকাশ 
ঘটে নাই । ২. সংরক্ষণ দানে তিনটি মূলনীতির কঠোর প্রয়োগে অধিক সংখ্যক শিল্প সংরক্ষণ 
লাভ করিতে পারে নাই । তিনটি নীতিব দ্বিতীধটিকে প্রথমটির ব্যাখ্যা বলিয়৷ গণ্য করা যা। 
আর তৃতীয়টি সম্বন্ধে শুন্ক পর্যতেব পক্ষেও ভবিষ্যুত্বাণী করা অসম্ভব। ৩. সরকারী ভাবে 
ভারত সরকার সংবক্ষণ নীতি গ্রহণ কবিলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহ।দেব মনোভাব শিল্পায়নের বিবোধী 
ছিল। অস্থাযী শুক্কপর্ষৎ স্থাপন, ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখ।, শুন্কপর্যৎ অস্থাযী হওয়ায় উহাদের 
কার্ধাবলীর মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব প্রভৃতিব মধ্যে সবকারী শিল্পায়ন বিরোধী মনোভাব 
পরিশ্মুট হয়। ৪. শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিকেই সংরক্ষণ দানের দ্বারা প্রথম শিল্প নীতিতে 
দেশে নৃতন শিল্প স্থাপনের বিবোধী নীতি অনুস্থত হয। ৫. বিভিন্ন শিল্পের সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণেন পরে ও ব্যবস্থাগ্রহণের বিলম্বে অনেক ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের সুবিধা ও উদ্দেশ্ট আংশিক 
ভাবে বিনষ্ট হয়। ৬. সংবক্ষণ শীতির সহিত পূর্বাপর সাম্ীজ্যিক পক্ষপাত (10)799:12] 
1১:05797০৫ ) নীতি অনুম্থত হওয়ায় ( ১৯৩১, ১৩৫ ও ০৩৯ সালের ভারত-বুটেন চুক্তিসমূহ ) 
ভারতে ঝুটিশ দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুক্ক সম্পর্কে বিশেষ স্ববিধ| প্রদত্ত হইতে থাকে । ইহার ফলে 
সংরক্ষণ নীতি সবিশেষ ক্ষুঞ্জ হয়। তবে, সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সীমাবদ্ধভাবে 
হইলেও) প্রথম ফিসক্যাল নীতিতে ভারতের প্রধান শিল্পগুলি সম্প্রসারণের ষে কিছুট! স্থবিধা 
ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই 



সর "ও পড় ৩২১ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও যুন্ধো ত্র যুগ এবং সংরক্ষণ 
807750০110৭ [খে 0100 ভি হা ৯৭0 2057-9158, 21009 

১৯৩৯ সানে যুদ্ধাবস্তেব পব বিচাবমৃলকসংবক্ষণ নীতি অক্ষু্ন বাখা ভষ। উপবস্ত যুদ্ধের 
-প্রযোজনে বৃটিশ ভবত সবকাব ঘেষণ! কবেন যে যুদ্ধকালে স্থাপি৩ শিল্পগুলি উপযুক্তরূপে 
সংগঠিত ও পবিচালিত হইলে উহাদেব সংবনক্ষণেব স্থৃবিধ। দেওযা হইবে । এই অবস্থায যুদ্ধকালে 
ভাবতে কযেকটি নৃন্ন শিল্প গুতিষ্টিত হয। যুদ্ধ শেষ হইবাব পৰ ১৯৪৫ সালেব নভেম্বব মাসে 
ভাবত সবকাব একট শ্ঙ্কশর্ষৎ নিঘোগ কবিষা সণ্বক্ষণ "াভেচ্ড শিল্পগুলিব নিকট হইতে 
অ'বেদন পত্র আহ্ন নকবেন। এই সমষে সবকাব স বক্ষণেব যোগ্যত। বিচাবেব কঠোব শর্ত 
থানিক পবিমাণে শিখন কবেন এবং শুক্ষপষংকে নিদেশ দ্রেন “য জাতীয স্বার্থে কোন শিল্পে 
স বক্ষণদানকে উহ] বাঞ্ছনীঘ ববিঝ। মনে কবিলে, পর্ষৎ সেবপ স্থপাবিশ কবিতে পাবিবে। তাহ 
ছাড়া পব্ণণেব পিকল্প বা আঙবি*্ সাহাধ্যদাশের হ্থপাবিশ কবিবাৰ ক্ষমতাও শুন্বপর্যঘকে 

প্রদান কবা হম্। 

শুন্ধনাতি ঃ স্বাধানযূগ 
[41২71 ঘা 1১01016১1০7) বব 1)1721 170 

১৯৪৭ সালে শুকপর্যৎ পুনণঠন কবিধ। তিন বত্ম:বব জন্য খুপকা ীন শিল্পগুলিকে সহাযতা 
দান সম্পকে ক্ুগাবিশ কাবতে গলা ভষ | ১৯৪৫ ৫০ সাব মব্যে ৯০টি ক্ষেত্রে অন্সন্ধান 

কবিমা অন্তবাঁ শুক্কপর্ধৎ পুবাওন ২২টি শিল্পেব স বক্গণ অধ্যাহত বাখিপাব ও শ*ন ৩৮টি শিল্পে 
স বক্ষণ প্রবহনেব স্থগাবিশ করে) এট নণন শিল্পগুলেব শব্যে সাহকে, সেলাইকল, 
বৈদ্যুতিক মোটব, এয লুখিনিযাঘ, প্র স্টিক, সেড ণস, তবগ্রকলেব যন্ত্রতি ইত্যাদি উল্লেখ- 
যোগ্য । স্থপাধিশ অগ্চযা॥া ১৯৫২ সণ পযপ্ত সবঙ্গণ প্রদত্ত হণ । 

দ্বিতীয় ফিসকদাল কমিশন 2 ১৯৪৯ ৫০ 
51001) 71901, 0012155101৭ *1949.59 

স্বাধানত।লভেন পব ১৯৪৮ সারে গ্ুহাত শিরুসম্পরকিন পথম প্রস্তনে ঘোষণ। কবা হষ যে 
পবিবতনশী জাঙ'য নীতিব আবশ্যকীধ লক্ষ্য সববিখ ডপথ উৎপাদনের উত্তবোত্তব বৃদ্ধি এবং 
উহাব ন্যামসঙ্গ৩ বন্টন এজন্য উৎপাধন বুদ্িব অগ্ততম সাক শিসাবে উপযুক্ত দাঘমেঘাদী 
শুঙ্কনীতি নির্বাধ্ণেব উচ্ছ। প্রকাশিত ৩য। প্রস্ত বে ব্ন। হব যে, স্বকাবেন শিল্পনাতিব পক্ষ্য 
হইবে অন্য পিদেশী প্রতিযে গিতা খন্ধ কলা ও ভেগক।বিগণেব উপব অযৌক্তিক বোঝ। 
আবোঁপ ন। কবিযা দেশের সম্পদের ব্যবহ ন বৃদ্ি কা। এই স-কল্পেব অন্ুসবণে ১৯৪৯ 

সালেব এপ্রিল মাসে এ্রাভি. টি বষ্ঘেচাখাব সভাপতিখে ১৯২২ সাশ হইতে সবক বেব সবঙ্গণ- 
নীতি স*ঞান্ত কাষাধলী পবাক্ষা ও ভবিষ্যৎ স বন্দণ ব| শুকনীতি সঞএান্ত পবামর্শপানেব জন্য 
ছ্বিতী ফিসক্যাল কমিশন নিযুক্ত হঘ। ১৯৫০ সালেব গুলই মাসে কমিশন সুপাবিশ 
পেশ কবেন। ৭ 

ক. সংরক্ষণ সম্পর্কে কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গী (০৮০০1) £ কমিশন বলেন যে,__ 
১, সংবক্ষণ নীতি নিজে কোন লক্ষ্য নহে, উত। লক্ষ্যসিদ্ধিব উপাষ মাত্র। সে লক্ষ্যও 
সামধিকভাবে একটি দুটি শিল্পে সহাযতাদান নহে, উহাব প্রকৃত লক্ষ্য হইতেছে দেশে 
সামগ্রিক অর্থনীতিক উন্নধন ও জাতীঘ কল্যাণ সাধন। ২. সংবন্ষণ নীতি দেশেব সামগ্রিক 
অর্থনীতিক উন্নমনেব পবিকল্পনাব অঙ্গীভূত হওয়া আবশ্তক” নতুবা, উহাতে ভাবসাম্যবিহীন 

২১ [1] 



৩২২ ভারতের অর্থনীতির পরিচয় 

বিশৃঙ্খল শিল্পোন্নঘন এবং দেশবাসীব উপব ব্যয়ভাবেব অসম বন্টন ঘটিবে। ৩. সংরক্ষণদানের 
ব্যফ্ভাবকে অত্যাবশ্ কী সামাজিক ব্যষ (৪0018] 008 ) বলিষা গণ্য কবিতে হইবে । এবং 
ইহাব সহিত সর্বাধিক সামাজিক সুবিধার (00900 ৪0০12] 202,09০) সঙ্গতি রাখিতে 
হইবে। ৪. শুধু সংবক্ষণদান কবিলেই বাষ্ট্রের কর্তব্য শেষ হয না। সংবহ্ষণপ্রাপ্ধ শিল্প- 
গুলিকে পববর্তী পবিচযাবও প্রযোজন আছে। 

খ. ম্পারিশ (75০070736101810005 ) : ১. কমিশন শিল্পগুলিকে নিম্নোক্ত তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত কবিষা! উহাদেব সংবক্ষণপ্রাপ্তি যোগ্যতাবিচাবে নিষ্নোক্ত শর্ত আবোপ কবেন £ 

ক. দেশবক্ষ। ও সামবিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ; ব্য যাহাই ছোক, জাতীধ স্বার্থে এই সকল 
শিল্প গ্রত্িষ্ঠ। ও উহাদেব স'বক্গণ কবিতে হইবে। 

খ. বুনিয়াদী ও মূল শিল্প ঃ অর্থনীতিক উপ্নথন পৰিকল্পনা এইগুলি অন্তনুক্ত হইলে, 
এ যুক্তিতেই ইহাদের সংবক্ষণ ও অন্যান্য সাহায্য দান কবিতে হইবে। শুস্ককতিপক্ষ ইহাদের 
সাহায্যে পবিমাণ, শর্ত ইত্যাদি স্থিব ববিবেন ও মধ্যে মধ্যে ইহাদেব অগ্রগতি পফালে চন! 
কবিবেন। 

গ* অন্যান্য শিল্প £ অন্যান্য শিল্লেব মধ্যে আবাব তিন প্রকাব শিল্প থাকিতে পাবে। 
প্রথমত, ইহাদেব মধ্যে যে সকণ শিপ্পেব উন্নণন অর্থনীতিক পবিকল্পনাঘ অগ্রারিকাব পাইবে 
উহ্াদেব এ যুক্তিতেই সংবঙ্গণ দান কবিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ইহাদের মধ্যে ফেপ্তুসি পবিকল্পিও 
বুনিষাদী ও মূল শিল্পেব পবিপৃবক ও সহাযব উহাদের সংবঙ্গণেব দাবিও বিবেচনা! কৰিতে 
হইবে। তৃতীঘত, অন্যান্য ঘাবতীষ শিক্পের শেতরেক, শিশ্পটির বওমান হ্ববিখ| ও উহার 
প্রকৃত বা সন্তাব্য উৎপাদন খবচেব বিবেচনায উহ যুক্তিসঙ্গত সমযেব মধ্যে সংবঙ্ষণ বা সগব। 
ছাাই আত্মনিভব হইতে সক্ষম হইবে কিন], এবধাঅথবা খ. জাতীধ স্বর্থে 2ি ল্লটিকে 
সংবন্ষণদান বাঞ্ছনীয এবং সংবক্ষণ ব)যভাব দেশব।সীব উপব অধিক হই (কণ।-_এই দুইটি 
বিষযেব দ্বাব! উগ্দেব সংবক্ষণযেঠগ)৩| স্থির কবিতে হইবে । 

২. ইহা ছাডা অগ্ঠান্য স্থপাবিশগুলিব মব্যে উল্লেখযে গা লট ক. অন্যান্য স্ববিধা 
থাকিলে কাচামালেব স্থানীয যোগান বিবেচনাব গুযোজন নাই । খ. সঙ্তাব্য বিদেশী বজ বের 
কথা থিব্চেনা কবিতে হইবে । গ. একটি সংবক্ষিত শিল্পেব উৎপন্ন দ্রব্য অপব (য সকল 
সংবক্ষিত শিল্প কাচামাল পে ক্যবহাব কবিবে, উহাদের ক্ষতিপূবণমূণক সংবক্ষণ-এব স্থবিধা 
(দিতে হইবে । ঘ* যে সকল ভবিষ্যুং সম্তাবনাপুর্ণ শিল্পে ( 001১2501010 111011501% ) প্রচুব 
পুঁজি, বিশেষাষণ ও যন্ত্রপাতি এখোজন এপং ঘাহাদেব ক্ষেত্রে তীব্র বিদেশী প্রব্যোগিতাব 
সম্তাবন! আছে উহাদেব সংবক্ষণণ ন বাঞ্চনীয় । ও জাতীধ স্বার্থে কৃষি“ণ্যেব সংবক্ষণ প্রথশ্িত 
হইতে পাবে। তবে ইভাদেব সং্/। সীমাবদ্ধ বাখাই বাঞ্ছনীয। চ. সংবক্ষণনীতি পবিচাসনাব 
জন্য একটি বিধিবদ্ধ ও স্থামী শুষ্ক কমিশন স্থাপন কবিতে হইবে। ছ. মংবক্ষণপ্র প্তিব এও 
হিসাবে স বক্ষিত শিল্পগুলিব দক্ষতা সর্বোচ্চ স্তবে বজাষ বাখিতে হইবে । ভ. সংবক্ষণমূ ক 
শুষ্ক হইতে আমেব একাংশ লইযা একটি উন্নঘন ত্গবিল (19০01090790 ম0৭ )ৃষ্টি 
করিঘা উহা হইতে প্রযোজনীষ শিল্পে অর্থ সাহায্য প্রদান কব| যাইতে পাবে। 

গ. স্ুপারিশগুলির কার্ষে পরিণতি (1710016706776961018 ) £ ভাবত সবকাব 
দ্বিতীষ ফিসক্যাল কমিশনেব সকল হপাবিশই গ্রহণ কবিষাছেন এবং ১৯৫২ সাঁলে শুক্ককমিশন 
আইন ("1010 007071৭5100 4১০) পাস কবিয়া ৩ হইতে ৫ জন স্াস্ত লইযা৷ একটি স্থায়ী 
শ্ত্বকমিশন গঠন করিযাছেন। হহাঁকে ব্যাপক ক্ষমতা! দান কবা হইয়াছে । 



রাষ্ট্র ও শিল্প ৩১৩ $ 

১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে শুক্ককমিশন কার্য আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৫৯ সালের 
মার্চ মাস পধন্ত কমিশন সংবক্ষণ প্রবর্তনের জন্য ১৪টি নৃতন শিল্পেব আবেদনপত্র ও সংরক্ষণ বাঘ 
রাখিবার জন্য ৮৩টি আবেদনে অন্থুসন্ধান কাধ সম্পন্ন কবিযাছ্থে। নূতন আব্দেনকাবিগণের 
মধ্যে ৩টির আবেদন নামঞ্্ুব ও ১১টিব আবেদন মঞ্গুব কবা হয়। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে 
নবস্থাপিত শিল্পগুলির মধ্য হইত সংরক্ষণেব জন্য অতি অল্প আবেদনপত্র আগিতেছে। ইহার 
কাবণ সম্ভবত বতমান অমনি নিণস্্ণ ও অন্যান্য ব্যণস্থায নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুনি সংরক্ষণের 
প্রয়োজন তেমন অন্থভব করিতেছে ন|। 

ঘ. মূল্যায়ন (০৮৪15880610, ) £ দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনেব সুপাবিশকৃত সংরক্ষণ 
নীতি সম্পর্কে ছুইটি উল্লেখ,যাগ্য সমালোচন| হইল £ 

১. অর্থনীতিক পবিকল্পনাৰ অন্তনৃক্ত হইলেই কোন শিল্পকে সংবক্ষণ দিতে হইবে, এই 
যুক্ত বিজ্ঞানসম্মত নচ্চে, ইহাতে শুশ্ককমিখনেন কর্তৃত্ধ ক্ষপ্ন হইযাছে । তাহা ছাড! পবিকল্পনার 
অন্তভূক্ত সকল শিল্লেবই স্বক্ষণ প্রযোজন ন। হইতেও পাবে। দৃষ্টান্ত্ববপ লৌহ-ইম্পাত 
শিল্পেব ্ উল্লেখ কব! যাধ। ১৯৪৭ সালের পব হইতে ইহা স্বেচ্ছাণ আব সংবঙক্ষণেব আবেদন 
কবে নাই । 

২ সংবক্ষণ নীতিব অবসান সম্পর্কে কমিশন কোন কথ। বলেন নাউ । অথচ অর্থনীতিক 
উন্নলনেব প্রাথমিক পযানে ইহাব প্রথে।জন থ|কিলে ও, বেসবকাবী মলিকানাৰ অপান শিল্পে ইহ। 
দীর্ঘকাল বজায বাখা শুধু অনাণশ্তক নহে, ক্ষতিকবও হইতে পাবে। উঠাতে সংবক্ষিত শিল্পে 

কাযেমাস্থার্থ মষ্টি তঘ এবং তাহ! হইতে ব1জনৈতিক দুর্মীতি ও একচেটি। শিল্পপতধতি জন্মিতে 
পাবে। 

কিন্তু এছ বিকপ সমালোচন্| এত্ত হঙ। অন্বব।ক্।ৰ ০৭) তন 17০দ।নণদ। ত শাবন্াসত 

অর্থনীটিক উন্নতব অঙ্গ ও উপাণ হিস বে সবঙ্গণ শতি সম্পর্কে দ্বিতাষ ফিনক্যাল কমিশনের 

ৃষ্টিওপ্গী, প্রথম ফিসক্যাল কমিশনের তৃপনাণ শুধু ঘে উদাব তাহ। নহে, ববং সমগ্রিক, যথাযথ ও 
বাস্তণাগগ । শিল্প বিশেষের গ্রধোজনেব খখিতক্গেত্রে ইত। শিছেব স্পাবিশগুগিকে আবদ্ধ ন। 

ব।খিপ। দেশেব সামগ্রিক অর্থন।তিক ও কপ্যাণেব পটভবিক।ঘ তংবক্ষণেব সমস্থ কে বিচাব ও 

বিব্চন। কবিঘা স্থপাবিশ প্রদান কাবমাছে। হাব স্থপাবিশগুণি শুধু ভাবন্বে শুক ও স রক্ষণ 

নীঠিতে নবধুগেব স্চনাই কবে নাই, দ্রেশের অর্থনীঠিক উন্নণন ও এসম্পকি৩ চিন্তাব এবং 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি নবপর্ধাষেব হুত্রপাত ঘট।ইবাছে। 

সরকাবের শিল্ম নাতি 
হব) 41, 1017170% 01777 00৮1711৭111 

স্বাবীনতালাভেব পব ভাবত সবকাব দেশেব স্থস হত, ভাবস'ম্যঘুক্ত এবং ব্যাপক শিল্পায়নের 
লক্ষ্য গ্রহণ কবেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে প্রথম শিল্পনীতি সংকান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
এ নীতিব অনুপবণে পার্লামেন্টে ১৯৫১ সালে শিল্প (উন্নমন ও নিমস্্রণ) আইন পাস হয়। 
১৯৫২ স'লেব ৮ই মে হইতে উহা বলবৎ হয। ১৯৫৬ সালেন ৩০শে এপ্রিল তাবিখে নৃহন 
পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিঘাছে বিবেচনা কবিয়! সবকাব দ্বিতীষ শিল্পরীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন। ভারতের বর্তমান শিল্পায়ন প্রচেষ্টা এই দ্বিতীধ প্রস্তাব অন্ুসবণ করিয়াই চলিতেছে। 
সংক্ষেপে উহাদের আলোচন! করা গেল £ 



দহ 

দিন গিক্সনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব $ ১৯৪৮ 
চ।জঞা' হা910থপশতা51, 7১07.708 25250177108, 1948 

১. উদ্দেশ্য (০৮1০০6৮০5 )2 ক. সর্বসাধাবণের জন্য হ্যায়বিচাব ও হ্ুযোগের সমতা 

গতিষ্ঠ। হইতে পাবে এপ একটি সামাজিক ব্যবস্থা স্থাপন ১ খ. দেশেব সম্ভাব্য সম্পদ ব্যব- 
₹ বে জনসাধাবণেব জীবনযাত্রাব মানেব দ্রুত উন্নধন ১ গ ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ; ঘ সকলেৰ 
জন্য সমাজেব সেবা ও কর্মসংস্থানেব সুযোগ উন্মোচন__এই চারিটি বিষয় প্রথম শিল্পনীতিব 
উদ্দেশ্ঠ বলিয়া! ঘোষিত হয়। 

২. সরকারের ভূমিক! (1016 ০£ 076 (30%61:2120106) 2 ইহাতে ভাবতে মিশ্র 

অর্থনীতিক ব্যবস্থাব প্রবর্তনেব স.কল্প উল্লেখ কবিষা বল! হয যে, এইবপ ব্যবস্থায দেশে 
পবিকল্লিত শিল্পে।ন্নঘনেব এবং জাতীঘ স্বার্থে শিল্পগু্খব নিয়ন্ত্রণের সর্যমঘ দধিত্ব সন্কাবেব উপব 
থাকিবে । এজন্য বাষ্্ ক্রমবর্ধমান পবিম ণে শিল্পশেত্রে অংশগ্রহণ কবিবে। কিন্তু বর্তমান অস্থ/য 
ব্যাপকভাবে হযত ইহা! সম্ভব হইবে না। পসেজগ্ত সর্বসাধাবণেব স্ব।র্থে কোন শিল্প প্রত্ষ্ঠ নকে 
বাষ্্রাযত্ত কবিবাব অধিকাৰ সবকাব ঘেোবণা কবিলেও, বেসবকাবী উদ্যোগেব জন্য উপযুক্ত 
নেত্র নির্দিষ্ট হয। 

৩. বেসরকারী উদ্যোগের ভূমিক। নিদেশি (7616 25518060 10 6176 [0 

৪৮৩ 82০০ )2 নিজন্ব শেত্রে বেস কাবা ন্গে গেব সশসাবণেব সকা স্থখোগ সবকাব 

কতৃক প্রদত্ত হইবে, কিন্তু সমাগ্রক শিলা *্ণে শ্বার্খে ও *গষোভনে উহাকে প্রযোভ নম 
নিধন্্রণ কল] হইগে। সরণ্কাশী উদ্ভেণেৰ শের পাশাপাশি অ স্থন ক।বযা বেসবকাব। 

উগ্যোগেন শেত্র দশের শিল। নেব পশেনন ৪ ্য পণ্ঞ্রে সযোগি "| কবিবে। 

8. জরকারী ও বেসরকারী উদ্োগেো ক্ষেত্রবিভাগ (05720510560 ০1 
80182£6১) 2 শিগুণীকে চাপিভগে বিভন্” কম ২18 ক জন্পুর্ণ একচেটিয়। 
জঅরকারী উদ্ভোগের ক্ষেত্র 2 অন্বশন্ম গুড় দেশ ॥। নল্লাপি, পম গুন ডসপাদন 
9 বেলপবিবএণ প্রভৃতি উব অন্র্ণ"। খ জপ াব-নিয়ন্ত্রভ ক্ষেত্র 2 কঘণ। লৌভ 
ইম্পাত, বিম ননিমাণ, জ হাজ নিমাণ, টল্ো ন, »া গ্রশ্ ও বেশাণ এন্ত্রণারি শিমাণ (বেডিও 

ব্যহীত) এণং খনিজ তৈলশ্মাদি উতাঁব অন্ত *। এই কষে স কাব “তখান বেসবকাব। 
প্রণ্ষ্ঠ নগ্তুলিকে দশ বত্মবেব জন্য কাধ পা চা শাব অগ্রমাঁশ দিবেন । উহাব পব এসম্পর্কে 
উাভাব। পুন[বণ্চেন। ক “বেন। তবে ওযোজন ইলে যে কোন বেসবকাবী ওিষ্টান বাষ্ট্াচত্ত 
কবিবাব অ ধকাৰ বাষ্টেব থাকিবে এবং তজ্জন্তা হ্যাষসম্ম৩ ন্বতিপুৰ্ণ গদত্ত হইবে। বাস্্ী 
প্রতিষ্ঠান স্থাপি 5 ভঈনে উ 1 কেন্দ্রীব সবক বেৰ অপ নে আইন অন্ুখাশা বাখধবদ্ধ ও নিযন্ত্রিত 
'পাবপিক ক বোবেশন-ৰণে ৯15 হইলে । গ. সবকাখী নিয়ন্ত্রণ ও শীসনাধীন 
(বেমরকারী ক্ষেত্র ই জাতী স্বর্থে গুকত্বপূর্ণ বনিষা বিবেচিত কণ"কগুলি শ্ল্ি ইহাব 
অন্তর্গত । যথ।, লবণ, মোটন্গাঙি ট্রাউব, বৈদ্ধাতক ইগ্জিনিযাঁবি-, ভাবী যন্ত্রপাতি, ভাবী 

বসাধন, সাব, ববাব, পশম ও তুশাবস্ত্র, সিমেন্ট, চান, কাগজ, সংবাদপত্রের কাগজ, বিমান 
ও জমুদ্দ পবিবহণ, খনিজ প্রভৃতি । _ইহাদেব চডাস্ত নিমন্ত্রণ ও শাসনেব ভাব বাষ্ট্রেব থাকিবে 
ঘ সাধারণ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বেসরকারী ক্ষেত্র £ ব্যক্তিগত ও সমবায় গুচেষ্ট।ব 
অনান্য সকল শিল্প ইহাব অন্তর্গত। ইা সাধাবণত বেসবকাবী প্রচেষ্টাব জন্য উন্মক্ত থাকিবে, 
তবে প্রয়োজন মনে কবিলে সবকাব ইহাতেও অংশ গ্রহণ কবিতে পাবেন । 



£, বিদেশ পুজি (16:88 ১৪৪1): সৌষাধখ ভাবো বদেশী 1শল্প গ্রাত্টানেব 
ধ্যাগরিষ্ঠ মীলিকান! এবং নিযদ্ত্রণের কাধকব ক্ষমতা ভারতীযগণেব হন্তে রাখিতে হইবে। 

সর্বক্ষেত্রে বিদেশী বিশেষজ্ঞগণেব স্থান গ্রহণের জন্য ভাবতীয়গণেব শিক্ষাৰ ব্যবস্থা কবিতে 
হইবে। 

৬. কুটির ও কষুদ্রশিল্প ( 510891] & ০90098০ 11000561169 ) : ইহাদেব গুরুত্ব 

নির্দেশ কবিয়! বলা হঘ যে ইহাদেব উন্নানেব ভাব বাষ্ট্রেব উপব থাকিবে। স্থানীয সম্পদের 
বাব! স্থানীষ ভোগ)ণেব চাহিদ। পৃবণে ইহাবা বিশেষ উপযোগী । 

৭ শুহ্কনীতি (501££ 0০1805 ) অন্যায বিদেশী প্রতিযে।গিতা বন্ধ ও ভোগকারি- 
গণেব উপব অখৌক্তিক ভ থ অবোপ ন| কবিঘ| ভাতেব সম্পদে যথাযথ ব্যবহাব বৃদ্ধি কবিবার 
জন্য উপযুক্ত শুক্কনীতি গ্রহণেব কথাও “ঘ ষণ। কব হয। 

৮. কর ব্যবস্থ। (৪5508 0£ (৪8601 ) 2 সঞ্চব ও বিনিনোগে উৎসাহদান 

এবং মুষ্টমেব বান্তিব হস্তে বিত্তেব কেন্্র কবণ বদ্ধ কবিবাব জন্য প্রযোজনমত কব-নীতিব 
প্যালোচন। ও পবিবর্ভনেৰ কথ। ঘোযি৩ হঘ। 

সমালে।চন। (006015009 ); ভ।ান্ের প্রথম শিল্পনাত সংক্কান্ত প্রস্তাব দক্ষিণ 
অথবা বামপন্থী কাহাকেও সন্ধষ্ট কবিতে পাবে নাই । নবে ভপঠ সবকাব যে এক প্রকার 
মধ্য পঞ্থ। অবণশন কবিঘাছিলেন তাহ। নিঃসন্দেহ | শাহাব শবস্থানুঘামী পবিবর্তনযোগ্য 
একটি স্থিতিস্থাপক নীতি গ্রহণ কবিযাছিলেন। সবকাবী ও বেসবকাবী ক্গেত্রেব মধ্যে সীমাবেখ। 
টানিবা সবকাব ভ বতে এক নূতন নজীব স্থপন কহেশ। নেক শিল্পপতি ইহাকে স্বাগত 
গানাইলেও সাধাবণভাগে বেদবকাবী শিল্পক্ষেত্র বাঙটেন প্রত্বোগিতাৰ ভযে কিছু পবিমাণে 
ভীত ভইয| পডে। তাহ! চাও! দশ বসন পব বাষ্ইীধত্তকবণেব প্রশ্নটি গুনরিবেচনাব কথাতেও 
তাহাদ্রেন মধ্যে অনিশ্চ ণাব ভপ রেখে দেঘ। এই নীতিতে ভাবতেব অর্থনীতিক ক্ষেত্রে 
জরিলত| ধদ্ধি পা । সাকাবী নিষন্বণ 9 শাসনের পেডাজ|সে শিল্প বা স্ব। কণ্টকিত হইয়। 
পডে। বশ্ট মিশ্র অর্নীতক (/পস্থাঘ ই। অপ নগাষ। 

শিল্প (উন্নয়ন ও শিয়ন্ত্রণ ) আইন £ ১৯৫১ 
হ[00571155 (107%157.02105৭7 & 85০01810108) 8027 1951 

গুথম শিল্প নীতি অন্তযাষী পাবস্থাগ্রহণের চন্য এণং পণ ধিক পবিকল্পনাব অন্তহুক্তি 
বেসবকাবী শিল্পগুপিব উন্ননন ও নিষ্জ্রণেব জন্য ১৯৫১ সাতে শিল্প (উন্নান ও নিমন্ত্রণ) আইন 
পার্ল মেটে পাস তপ । ₹লাব গল্লেখথে গ্য খাব এ * ১, ইত ণস খ্রিষ্ট শণিকাকুক্ত সকল 

বর্তমান শিল্পগুলিকে সবকাবেব নিকট বেদী কবিতে তবে | ২, কেন্দ্রীণ সণকাবেন নিকট 
হইতে অনুমতি বিনা এ তালিকাব অন্তর্গত কোন নূতন শিল্প স্থাপন ব। প্রা॥ণা শিল্পগুলির 
সম্প্রসাবণ চলিবে না । ৩. তালিকাতুক্ত শিএগু লব শন্তগত কোন প্র্ণ্টি নে হও উৎপাদন 

হাস, অযৌক্তিক মৃন্যবৃদ্ধি অথক। উৎকর্ষেব অবনতি ঘটিলে সবকাব উহ্গাব গন্তেব আদেশ দিতে 

পাবেন। ৪. অনুকপভাবে, ভে।গকাবিগণেন স্থার্যনুগ্ হইলে সবকাব "দন্তেন আদেশ দিতে 

পাবেন। ৫. তদন্তের পর প্রদত্ত সবকাবা আদেশ প্রতিপালিও না হইলে সংশ্লি শিল্প ব। শিল্প 
প্রতিষ্ঠান সবকাব স্বহন্তে গ্রহণ কবিতে পাবেন। ১৯৫২ সালেব ৮ মে এই আইন প্রবর্তন- 
কালে প্রথম ৩৭টি শিল্পে উহ! বলবৎ করা হয় । পবে ১৯৫৩ সালে উহ। আবও ৮টি শিল্পে এবং 

১৯৫৭ সালে অতিবিক্ত ৩৪টি শিল্পে প্রবতিত ব্য। 



৩২৬ ভার্তর অর্থনীতির পরিচ 

এই আইনেব দ্বাবা_-১. ১৯৫২ সালে মালিক, শ্রমিক ও ভোগকারিগণের প্রতিনিধি 
লইয়| একটি কেন্দ্রীণ পবামর্শদাতা পবিষদ (0017675] 0091)011 ) গঠিত হইয়াছে | 

২, দ্বিনীষ পবিকল্পন[ক।লেব শেষ পর্যন্ত বিভিন্নশিলেব জন্য ১৮টি উন্নঘন পবিষদ ( [)০%৪101- 
[00176 (00011)01] ) গঠিত হইযাঁছে | ৩. সংগ্রি্ মন্ত্রীদঞ্ধুব হইতে প্রতিনিধি লহযা একটি 

অনুমতি দান কমিটি ( [01731 0017)1606 ) গঠিত হইসাছে। ১৯৬০ সালেব মার্চ 

মাসে সবকাব নৃতন শিল্প প্রতিষ্টান স্থাপনেৰ আব্নপত্র বিবেচনা ত্ববান্বিত কবিখাব ভন্য কতক- 
গুলি ব্য-স্থা গ্রহণ কবেন। তন্মধ্যে ঘেষণ! কবেন যে ১০ লক্ষ টাকাব কম সম্পাত্ত ও ১০০ 
জনেব কম শ্রমিক লইয! গঠিত শিল্প গ্রতিষ্ঠ নেব কোন অন্তমতি পত্র লাগিবে না। 

দ্বিতীয় শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তান 3 ১৯৫৬ 
20080 12707797017. 07710 5507777110৩ 1956 

ক. প্রয়োজনীয়ত। (106০৭): ১ ভ|তে গলমে্ট কতৃক সমাজতান্ত্রিক ধাচেব 
সমাজ গঠনেব লক্ষ্য গ্রহণ; ২ ১৯৪৮ সাল হইতে ৮৫৫ সাল অবধি দেশে শিল্পে নণনেৰ 

অগ্রগতি, ৩. প্রথম পবিকল্পনাব দ্বাব। দ্রুত শিল্পোন্নগনেব প্রপ্ধতি হিসাবে ফ্লষিব পু*রুজ্জীবন 
এবং ৪. দ্বিতীষ পবিকল্পনায শিল্পাষনেব অগ্রাধিকাব প্রদান_-এঈ চাবিটি ক।বণে নৃতন 
পবিস্থিতিব উদ্তর হওযাঁঘ, ১৯৫৬ সালেব ৩* শে এপ্রিল ভাবত সবকাব দিশীষ শিল্পনীতি 
সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ কবেন। 

খ উদ্দেশ্ট (০৮1০০৪৬৩৪)3 ১. শিঞ্পাঞ্মনব গতি বৃদ্ধিব দ্বাবা অর্থনৈতিক বিকাশে 
হাব বুদ্ধি কবা, ২ ভাবা এন, যন্ত্রা।তি শিল্পি প্রত্্। কবা, ৩. বাস্ট্রীয ন্মেত্র সম্পুসাবণ 
কবাঃ ৪. ক্রমবর্ধমান সমবাঁয ক্ষেত্র প্রত্ষ্ট। কব, ৫ মুষ্টিমেম ব্যক্তিব হস্তে অর্থনৈতিক 
্গমতাব কেন্দ্রীকবণ এণং বেপবকাবা একচেটিথ! কাববাব বন্ধ কবা, এবং ৬. দেেশেব মধ্যে 
আয ও সম্পদেব বৈষম্য হাস কব|-_-এই সকল উদ্দেশ্য লইযা দ্বিতীথ শিল্পনী“ত সংক্রান্ত প্রস্তাব 
গৃহীত হয। 

শা. শিল্সের শ্রেণীবিভাগ (018,55111086101 0৫ 11700507165 ) 5 এউ প্রস্ত।বে 

শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত কবা হয। ১. প্রথম শ্রেণী ঃ ইহাব অন্তভৃক্তি শিল্পপুলি 
মোট ১৭টি। (পবম।ণুশক্তি শিল্প, শৌহ ইস্পাত, ভাবী ঢালাই, ভাবী যন্ত্রপাতি, ভাবী 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, কঘল/ খনিজ ৮৩, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোম, জিপসা'ম, গন্ধক, সোন! 
এবং হীবাব খনি, তাম।, সীসা, দন্তা, টিন ইত্যািব উত্তোলন এবং প্রক্রিযাজাতকবণ, বিমান 
নির্মাণ, ভ্রাহাঁজ নিমাণ, বিমান ও বেলপবিবহৃণ, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফেব তাব, বেডিযো বাদে 
টেলিফোন, টে'লগ্রাফ ও বেতাব যন্ত্রপাতি নিমাণ, বিদ্যুৎ উৎপ।দন ও বণ্টন ইত্যাদি শিল্প ইহাব 
অন্তর্গত )। ইহাদেব শ্ষেত্রে বতমান বেসবকাবী শিল্প প্রতিষ্ঠান বজাঘ থাকিবাব অন্থমতি 
প্রদত্ত হইলেও ইহাদেব ভবিষ্যৎ উন্নমনেব সম্পূর্ণ ভাব বাষ্ট্েব থাকিবে। ২. দ্বিত্য শেণীঃ 
ইহাতে ১২টি শিল্প আছে। ইহাদেব ক্ষেত্রে বাষ্ট্রাষত্ত ক্ষেত্র সম্প্রসাবিত হইবে । তবে বাস্্ীয় 
উদ্যোগেব পবিপুবক হিসাবে বেসবকাবী শ্ষেত্রকে উন্ন'নেব স্থযোগদান কবা হইবে । ৩. তৃতীয় 
শ্রেণী উপবোক্ত দুইটি তালিক|-বহিভূর্ত অন্যান্য যাঁবতীয শিল্প ইহাব অস্তর্গত। ইহাদের 
ক্ষেত্রে বেসবকাবী উদ্যোগের দ্বাব উন্মুক্ত বাখ! হইযাছে। তবে প্রযোজনবোধে ইহাদেব 
ন্ষেত্রেও বাসী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে পাবে। 

ঘ. রাধ্ত্রীয় এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের পারস্পরিক অম্পর্ক (£618600. ৮৩- 
ে৩০োহ (56 10009170 8100 636 7015806 ৪৪০6০7৪ ) £ আপাতদৃষ্টিতে শিল্পেব ষে কোন 



রাষ্ট্র ও শিল্প ৩২৭ 

বিভাগে বাষ্টীয় ক্ষেত্রেব অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা দ্বিতীষ শিল্পনীতিতে কবা হইয়াছে, এ কথা মনে 
হইলেও সামান্য লক্ষ্য কৰিলে দেখা যাইবে যে, সকল ক্ষেত্রেই বেসবকাবী উদ্যোগকেও স্থান 
দেওযা হইযাছে। স্থৃতবাং, দ্বিতীষ শিল্পনীতিতে বাস্ত্রায এবং বেসবকাবী উদ্যোগের ন্গেত্রগুলি 
সম্পূর্ণ পৃথক কবিবাব পবিবর্তে সকল শ্রেণীব শিল্পেই উহাদেব দ্বৈত অবস্থানেব ব্যবস্থা কবিষ। 
পবস্পবকে পবস্পবেব অন্পুবক ও পবিপূবক কব! হুইযাঁছে। এবং বেসবকাবী উদ্যোগকে 
যথাযথ দাঘিত্ব পালনে গন্য আথিক ও অন্যান্য সকল প্রকাব বাটা আন্তকুল্যেব ব্যবস্থা কব! 
হইযাছে। ইশা ভাড1 জাতী আয ও কম সসস্থ'ন বুক্বি জন্য গ্রাম্য, ক্ষু্ধ ও কুটিব শিল্পের 
উন্নঘন এবং ভজ্জন্য নান'প্রকাব ব্যবস্থ। অবলম্বন , আঞ্চপিক শিল্পান দ্বাবা ভাবতেব বিভিন্ন 
অঞ্চলে মধ্যে শিল্পা ব ভ'বসাম্য আনয়ন , কাধিগবি ও ব্যবস্থাপন। কর্মীদেব অভাব দৃব 
কবিবাব জন্য কাবিগবি ও ব্যবস্থাপন। শিক্ষীব প্রসাব এবং উৎপাদন বুখিতে উতৎ্সাভিত কবিবাব 
জগ্য অএমিকগণেব নানাপ্রকাৰ আবাম ও প্রণোদনাব কথাও প্রস্তাবে বল। হয। 

ঙ. প্রথম ও দ্বিতীয শিল্পনীতির তুলণ। ( ০0001811509 1026/221 09০ 11156 

20 1100 ১০০০100. 1750150013] 1001105 165901056102583 )£ ১ প্রথম শিল্পশীতিতে 

শিল্পগুদলকে চণ্ধভগে বিভক্ত কব। ভঘ। কিন্তু দিনীথ শিল্পনীতিতে তিশ গ্রক'ৰ শেণীবিভাগ 
গ্রবাতত হইমাছে। ২ প্রথম অপেক্গ। দ্বিাষ শিল্পনীতিতে বাঙ্ীযত্ত ন্গেত্রেব সম্প্রসাবণে 
উপব অধিক৩ব গুকত্র আবে(পিত ভইযাছে। ৩. দ্বিঠী শিদনীতিব খাব! অল্প কযেকটি শিল্প 
বাদে প্রযোজন মনে কবিলে অগ্তান্ত সকল ক্ষেত্রেই বেসবকাবা প্রতিষ্ঠান স্থাপনেৰ অন্গমতিদ।নেব 
অধিকাব সবক “কে প্রদাণ কব! ভইঘাছে। ৪ বাষ্থ্রীযত্ত এবং বেসবকাবা উদ্যোগের পাশাপাশি 
সমবাষ শেত্র গঠন কথ বিণীয় শিল্পনীতি এস্াবে ধ 1] ভইউঘাছে। ৩াহ। প্রথম প্রস্তাবে 
চিল না। ৫. প্রথম এস্তাবে যেৰপ ৫“সবকাব। শিল্প বাষ্টাযত্ত ববাব কথা বল। হইযাছিল, লক্ষ্য 
কবিবাব বিষঘ যে দ্বিতীণ শিল্পনীতি সংঞন্ত প্রস্ত দে সপ কান উল্লেখই নাই । ববং সবকাবী 
উদ্যে গেব পাশাপাশি খেসবকাবী উদ্যে।গত্ব সম্পবিমণ সথমে।গন্ুবিব। দেওযা ভইয'ছে। 

চ. মূল্যায়ন (০৬৪1426107) £ ১. উল্লিখিত নিন শ্রেণীর যে কোনটিতে বা্রক্তৃক 
শ্ল্পি প্রণ্ঠান স্থ। (নেব অধিকাৰ ঘোষিত ভওায, উহ।ব ছ্বান| বেসবক।বী ক্ষেত্রেব স"কোচন 
এবং বাষ্ট্রীন ক্ষেত্রে সম্পরসাবণেৰ ব্যবস্থ! হউমাছে। এই জন্য বেসবকাবী উদ্যোগের পক্ষে 
নিজেব আঘত্ত ণীনে আব /ক।ন দ্গেত্র থাকিন না, এই বলিঘ। শিল্পপতিগণ িতীয শিল্পনীতিব 
গ্রবল সমালোচন1 কবিধাছেন। ২ ভা৬।দেব আব একটি সম[লোচন| হইল যে, সকল ন্গেত্রেই 
বাষ্টা্ত এবং বেসবকাবী ইচ্যেগেন সা স্থনেব ব্যবস্থা কবা হইপেও বেসবকাবী ক্গেত্রকে 
বাষ্বীর ক্ষেত্রেব লেজুব হিসাবে বাখ। হইযাছে। ৩. দ্বিঠীষ শিল্পনীতিব আব একটি দক্ষিণপন্থী 
সমালোচনা এই /য, ইহাতে সবকাব বাস্তব জ্ঞান অপে্ষ। আদর্শবাদ দ্বাবাই অধিকতব প্রভাবিত 
হইযাছেন। ৫. বাষ্াযত্ত কবাব কথা তুলিধা দেওযাষ সবকাব দক্ষিণপস্থিগণেব নিকট 
আত্মসমর্পণ কপিঘছেন বণিষ! ব।মপন্থিগণ সম লোচন। কপিঘাছেন । 

দ্বিতীঘ শিল্পনীতি সংক্রাণ্ত প্রস্তাবে পুর্বাপেন্দ। সবকাব অবিক পবিমাণে স্থিতিস্থাপকনীতি 
গ্রহণেব | কবিবাছেন বলা যাইতে পাবে। বাষ্টাসত্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসাবণেব উদ্দেশ্যে ঘোষণা 
কবা সন্বেও বেসবকাবী প্রতিষ্ঠঠনেব বাষ্রাঞ্নকবণেব পুনর্ঘে ষণ! ন। কবাঁঘ এনং সকল ক্ষেত্রেই 
প্রযোজনবোধে বেসবকাবী গ্রতিষ্ঠানে স্থাপনেব অন্থমতি ও সহাধত। দ।নেব ঘোষণাব মধ্যে উহার 
পবিচষয পাওযা যায়। অবস্থা দুষ্টে মনে হয ভাঁবতেব গণতান্ত্রিক সংবিধানেব কাঠামে! এবং 
সমাজতান্ত্রিক ধাচেব সমাজ গঠনেব লক্ষ্যেব .শীহদ্দিব মঞ্চে দ্বিতীষ শিল্পনীতিব দ্বাবা৷ বেসবকাবী 



৩২৮ ভারতও হিসিসড হরি নিয় 

উদ্মো্গকে উহার অস্তিত্রে প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা প্রমাণের নবম হধোগ দেওয়া 
হইয়াছে। ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিক কাঠামোতে বেসরকারী উদ্যোগ বজায় থাকিবে ফিনা 
তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার বেসরকারী উদ্যোগের হস্তেই আরোপ করা হইয়াছে । অন্বান্য দিক 
যথা, আঞ্চলিক শিল্পায়ন, সমবায় ন্দেত্রের প্রসার প্রভৃতি দ্বিতীয় শিল্পনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি বাঞ্ছনীয় 
তাহাতে সন্দেহ নাউ । 
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প্রশ্নপত্র ও উত্তর সংকেত 
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চতুর্থ খণ্ড 

তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক ক্ষেত্র 

পারিবহণ ৪ মুদ্রা ও মুদ্রাবিনিময় 
টাকার বাজার ও ব্যাক্কিং ব্যবসায়-বাণিজ্য « মজ্যম্তব্র 

থে তা * বাণিজ্যেব স্রোত 
ধবণী বেষ্টন কবে জোয়াব-ভাটায। 
পণ্যপোত ধায় সিন্ুপাবেপাবে। *” 

রবীজ্রনাথ 



দি ছারিকিতা। হয়। [তার পারফল্লনায় জানুনা।পক অন্ত খয় হস এস্লক৮ দক্রাডে' ডাক [প্রহর মাদন্দ 

&১ কোটি টাক1)।1১ তৃতীয় পরিকল্পনায় এজন্ঠ ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে ১৪৮৬ কোটি টাকা। 

পরিবহণের প্রকারভেদ 
"70129 0 1492 07৮: 

ভাবতে চ'ব্প্রিকাব পবিবহণেব ব্যবস্থা প্রচলিত রহিযাছে। যথা)--১. রেলপরিব্হণ। 
২, অডকপবিবহণ। ৩. জলপথ পবিধহণ। এবং ৪, বিমান পবিবহণ। 

১. রেলপথ পরিবহণ 
7,9৯৬ 17৯১5৮০হ 

১৮৪৯ সালে কলিক।তাঁব নিকটে পবীক্ষামূলকভাবে বেলপথ স্থাপনেব পৰ ১৮৫৩ সালের 
১৬ই এপ্রিল হইতে বোম্ব'ই হতে থানা পযন্ত ২০ মাইল পথে যাত্রী চণাচলেব জন্য বেলপথ 
উন্মুক্ত হয। এই তাসথটি ভাবতে বেল পবিবহংণেব জন্ম হাবিখ বলিষা গণ্য কবাহয। উহা 
পব হইতে ক্রমাগত বেলপবিবহণেব সম্প্রসাবণ ঘটিতে থাকে। কিন্তু ব্রহ্মদেশেব পৃথকীকবণ, 
দ্বিতীষ মহাযুদ্ধ ও দেশভাগ ফলে বেলপথেৰ দেধ্য ত্বাস পাইয| ১৯৪৭-৪৮ সালে ২১,২৪৭ 

কি মি. পবিণত হয। তৎপবধর্তী কাল হইতে শর্থনীতিক উন্নয়নেব প্রচেষ্টাৰ ফলে পুনবাষ 
বেনপথেব সম্প্রসাবণ ঘটিতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম পবিকল্পনাব আবন্তকালে বেলপথেব 
দৈর্ঘ্য ছিল ২১,৩০০ কি. মি ১৯৬২-৬৩ সালে উছ! ৫৭,৪০৪ কি. মিটাবে পবিণত হয। 

সরকারী নীতি ( 3০2100020 7১0180%) 2 ১, প্রথম হইতেই ভারতে রেলপথ 
স্থাপন ও পরিচালনার ভার ইংলণ্ডে গঠিত বৃটিশ কোম্পানীগুলির হস্তে অপিত হয। দে সময সরকার ইহাদের 
প্রভির উপর শতকরা ৫ টাক] হুদ প্রদানের নিশ্চযত] ( 094:40$99 ) দান করেন। ইহাতে সরকারের 

আথিক ক্ষতি ইওযাষ রেশাপথ সংক্রাস্ত সরকারী নীতির পরিবর্তন হয। ১৮৬৯ সালে সরকার নিজেই রেলপথ 
স্থাপনের দিদ্ধস্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতেও সুবিধা না হওযায পরে সংশোধিত আঁকারে পুনরাঁষ পূর্বের 

গার্যারাণ্টি প্রথা? প্রবর্তন কবা হব। এই নিষমে ভারতে ব্রেলপথ স্থ।পন ও পরিচালনার তিন প্রকার পদ্ধতি 
গৃহীত হয়। যথা সরবীণী রেলপথে সরকাগী পরিচালনা , সরকাগী গ্েলপথে বেসরবাপী কোম্পানী 
স্বারা পরিচালন] ; এবং বেনরকারী পলেলপথ বেসরকাঙগী কোম্পানী দ্বাঙ। পণ্িচালনা। এইবপে প্রধানত 

বেদরকারা৷ বৃটিশ পু জির দ্বান্রাই ভারতে বেলপথেন বিস্তার ঘাট। ১৯০৫ সালে রেলপথের পরিচালনা নিধস্ত্রণের 
জন্য রেলওয়ে বোড স্থাপিত হয। 

২, ১৯২১ সালে নুতন "বলপথ নীতি গ্রহণ সম্বন্ধে পরামর্শ দেওযার জন্য শ্তার উইলিয়াম এ্যাকওয়ার্থের 
সভাপতিত্বে একটি দরকাণী কমিটি নিযুক্ত হয। এই ক মিটি ক্রমে ক্রমে রেলপথের জাহীবকরণের সুপারিশ 
কবেন। এই স্থপারিশ গৃহীত হয ও ১৯২৫ হহতে ১৯০৪ সানে ভারতীঘ রেলপথের জাতীয়করণ সম্পূর্ণ হয়। 

৩, বর্তম'নে ভারভীষ রেলপথের মাপিকান। রাষ্ট্রের । ইহার সামগ্রিক পর্চালন! ও নিযন্ত্রণের ভার ৫ জন 
মদগ্ত লইয়া গঠিত রেলওযে বোডের উপর ন্যস্ত । কেন্দ্রীয় রেল পরিবহণ মন্ত্রাদপ্তরের দচিব ইহার সভাপতি । 

৪. ১৯৪৯ সালে ভাবতে ৩৭টি বিভিন্ন বেলপথ ছিল। সামগ্রিকভাবে উহাদের ক। দক্ষতা 
বৃদ্ধি ও পবিচালনাব শ্ুবিধাব জন্য ১৯৫১ সালে একটি আইন | 1১০1] ঘঈও (90271910198 
(10000619105 [১7051510105 ) 40, 19১1. ] পাস কবিযা উহাদেব (২৯৫ কি, মি. দৈর্্য- 

সমস্িত কষেকটি ছোট বেদবকাবী মালিকান।ধাীঁন বেলপথ বাদে) পুনর্গঠন কবা হয়। ইহার 
বারা ভারতের সকল বেলপথগুলিকে ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত কব৷ হয। 

ক. দক্ষিণ রেলপথ (3০01101)01) 1২৯11 %১) ঃ ভূতপূর্ব 11. শি. 11) 9.1]. ও 118079 
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জো বহ্ ৮৫১ সালের ১৪ই গঠিল ইহা হি ইস হোছিযার্ি বর্নানে ৬,১৬২ মাইল। 
আইতে ইহীর বেকীয় কার্যালয় অবস্থিত। 
।, " খ, কেন্দ্রীয় রেলপথ (09761 03০1125) 2 ভূতপূর্ব 9. ]. 79. 7০ রগ 88569 
5, ও 9010018, & 100,011): [815 লইয়া ১৯৫১ সালের ৫ই নভেম্বর ইহা] স্থাপিত হয়। 

মোট দৈত্য বর্তমানে ৫,৭০৯ মাইল। কেন্দ্রীয় কার্ধালয় বোম্বাইতে অবস্থিত। 
গ. পশ্চিম রেলপথ ( ৬০96 19117%5 ) £ ভূতপূর্ব 73. 3. ৫6 0. 1. 988৮ 

25162106017, 13971250080 ও এ] 105, ল্য ইহা ১৯৫১ সালের রী নভেম্বর 

স্থাপিত হয়। বর্তমান মোট দৈর্ধ্য ৬,০৬৪ মাইল। কেন্দ্রীয় কার্ধালঘ বোগ্বাইতে অবস্থিত। 
ঘ. উত্তর বেলপথ ( ০০7০াশা 1ম) ) £ ভূতপূর্ব পূর্বপঞ্ধাৰ যোধপুর, বিকানীর 

রেলপথ ও 0. [. 7.-এব একাংশ লইযা ইহা ১৯৫২ সালে ১৪ই এপ্রিল গঠিত হয। বর্তমান 
মোট দৈর্ঘ্য ৬,৪২৯ মাইল । দিল্লীতে ইহার কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত। 

উড. উত্তব-পুর্ব রেলপথ ( ০:-0055) 391] 25 ) 2 ভূতপূর্ব 0. 2 &, 03 

ও 7. 9. & 0 [.-এর একাংশ লইযা ১৯৫২ সালের ১৪ই এপ্রিল ইহা গঠিত হয়। বর্তমান 
মোট দৈর্ঘ্য ৩১০৭৮। গারক্ষপুরে ইভাঁর কেন্দ্রীয় কার্ধালয ম্ুস্থিত। 

চ. পূর্ব রেলপথ (7035৮601১21 ঘঞ5 ) 5 ভূতপূর্ব [0.7 13এর উত্তরাংশ বাঁদে 

বাকী অংশ লইয| ১৯৫৫ সালের ১লা আগস্ট হহা গঠিত হয।. মোট 'ৈর্য ২,৩৮১ মাইল। 

কেন্দ্রীব কার্ধালয কপিকাতায় অবস্থিত। 
চ্. দক্ষিণ-পূর্ব বেলপথ ( 301100-1525691) 11195 ) 2 ভূতপূর্ব 12. ঘ. লইয়া 

ইহা ১৯৫৫ সালেব ১ল৷ আগস্ট গঠিত হয়। মোট দেঘ্য ৩১৪৯৫ মাইল। কেন্দ্রীয় কার্যালয় 
কলিকাতায় অবস্থিত । 

জ. উত্তব-পূর্ব সীমান্ত বেলপথ (1০7৪৮105৮ [30060 18৮]2%5 ) £ ভূতপূর্ব 0). 

1. 9 /১9820% [১1৮.-এর একাংশ লইঘ1 ১৯৫৮ সালেব ১৫ই জানুঘারী ইহা গঠিত হয। ইহার 
মোট দৈর্ঘ্য ১,৭৪৯ মাইল। পাতে কেন্দ্রীধ কার্ধীলম অবস্থিত । . 

ঝ. শশ্চিম-কেন্দ্রীফ রেলপথ (০৭৮ 00702] 1৮1৮৮ )১ সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে 

কেন্দ্রীম কার্ধীলয় পইয়৷ কেন্দ্রীঘ রেলপথের একাংশ দ্বাবা এই নূতন রেলঅঞ্চলটি স্থাপিত 
হইযাছে। 

রেলপথ পুনর্গঠনের ফলে দেশেব সর্বত্র যাত্রী ও পণ্যচলাচলে একরপ মাশুল, যাত্রীদের জন্য 
একই প্রকাবেব স্বাচ্ছন্য বিধান, রেলপথেব আধথিক স্থাযিত্ব ও দক্ষত৷ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। 

বেলপরিবহণের গুরুত্ব (17001651506 02705610017 চ২511৪৮9 টু 

১. ভারতের সম্প্রসাব্ণশীম অর্থনীতিতে রেলপরিবহণের গুরুত্ব প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
নৃতন শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও আঞ্চলিক শিল্পাষন, গ্রামাঞ্চলে শিল্পজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, 
শিল্পাঞ্চলে কৃষিজাত কাঁচামালের যোগান" বৃদ্ধি, দেশের সর্বত্র থাছ্যের যথাযথ বণ্টন, শ্রমের 
সচাত। বৃদ্ধি, রপ্চ।নিবন্দরগুশিতে পণ্যের সমযোপযোগী সরবরাহ বৃদ্ধি প্রভৃতি, প্রত্যক্ষ ও 
পবোক্ষ নানাভাবে ভারতের রেলপরিবহণ ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের সহায়তা 
করিতেছে । ১৯৬২-৬৩ সালে গড়ে প্রতিদিন রেলপথগুলি ৪৮ লক্ষ যাত্রী ও প্রীয় ৫ লক্ষ টন 
পণ্য বহন করিয়াছে। 

২, তাহ ছাড়। ভারতের রেলপরিবহণ দেশের বুহত্তম রাষ্ত্রীয় কারবারও বটে। ১৯৬২- 
৬৩ সালে ইহাতে ১৯০৪ কোটি টাক! বিনিয়োজিত এবং উহাছইতে মোট আয়ের পরিমাণ ছিল 

২২[]া] | - ও 



৫৭০ কোটি টাকা । এই আয় হইতে প্রতি বসব কেন্দ্রীঘ সরকারেব তহাবলে অথ প্রদত্ত 
হইতেছে । কেন্দ্রীঘ সবকাবেব বাজেটে বেলপথেব আয হইতে ১৯৫৯-৬* সালে ৫৭২৭ কোটি 
টাঁকা প্রদত্ত হইযাছিল। প্রথম পবিকল্পনাব ব্যয নির্বাহে বেলপথ হইতে ১১৫ কোটি টাকা 
ও দ্বিতীঘ পবিকল্পনাষ ১৫০ কোটি টাক। পাওযা গিযাছে। তৃতীয পবিকল্পনাষ এই উৎস 

হইতে ১০০ কো|ট টাকা পাওষা যাইবে বলিষা ধবা হইযাছে। 

৩. কর্মস-স্থানেব দিক দিধাও ভাবতীষ বেলপখেব গুকত্ব কম নহে। ১৯৬২-৬৩ সালে 
উহাতে ১২,১৭১৫৫৭ জন ব্যক্তি কর্মে নিযুক্ত থাকিঘা ২৩৩ কোটি টাকাব মজুবী ও বেতন 
উপার্জন কবিষাছে । 

৪. ইহা ছাভা বেলপখেব সম্প্রসাবণ দেশে দেশী ও বিদেশী ভ্রমণকাবীদেব ভ্রমণেব স্থব্ধি। 

বৃদ্ধি, জাতীয সংহতি, প্রশাসণিক ও দেশবক্ষ। ব্যবস্থা শক্তিশানী কবিতেছে। 

রেলপরিবহণ ও পরিকল্পনা (২531%5855 8০ 19190008 )$ ১. সম্প্রতিকালে 

বেলপবিবহণেব প্রধান সমস্। ছিল বেনপথেব সংক্ষ।বসাধন, পুনবাঁসন, যন্বপাতি ও বেল ল।ইনেৰ 
নবীকবণ। এই জন্য প্রথম পবিকল্পনী ৪২৩ ৭০ কোটি টাক। ব্যষ হম । 

২. দ্বিতীঘ পবিকল্পনাকালে বেলপথেব সংস্কাব ও সম্প্রসাবণেব জন্য ১১২১৫ কোটি টকা 

ব্যঘ ববাদ্দ হয। ইহাব দ্বাবা ক. ঘাত্রীবহন ক্ষমতা ৩ শতাংশ বুদ্ধি, খ. পণ্যবহন ক্ষমত। 
১৬২০ কোটি টন পর্যন্ত বৃদ্ধি; গ. ১২০০ মাইল নূতন বেলপথ স্থাপন, ১৩০৭ মাইল ভবল 
লাইন এবং ৮৮০ মাইল বে।পথেব বৈদ্যতিককবণ ; ঘ. উগ্বিন, যাত্রীগা্ি ও পণ্যবাহী 
গাঁডি বৃদ্ধির লক্ষ্য গৃহীত হইযাছিল। দ্বিতীয পন্কিল্পনাব বেণপথ সম্প্রসাবণ কার্ধঞম মে|টামুটি- 

ভাবে সন্তোষজনকবূপে কাষে পবিণত হইযাছে | 

৩. পবিকল্পন(ব গত একদশকে (১৯৫১--১৯৬১) বেলপথ উন্নঘনেৰ দ্বাব। ষাত্রীপবিবহণ 
মমতা ২৭ শতাংশ ও পণ্যপবিবহণ ক্ষমত। ১০০ শতাংশ বুদ্ধি পাইযাছে। গত দশ বৎ্সবে 

১৩০০ মাইল বেলপথ ডবল কব| হুইঘাছে। ৮০০ মাইগ বেলপথেব বৈছ্যতিকবণ ঘটিযাছে। 
পুবাতন বহু বেনওষে ইঘার্ডেব পবিবর্তন, পবিবর্ণন, ও পুনধিন্তাস এবং নৃতণ হঘার্ড প্রতিষ্ঠ। কা 
হইযাছে। দ্বিতীয মহাধুদ্ধকালে তুলিঘা৷ ফেলা হইযাছিণ এক্প 9০০ মাইল বেলপথ পুনবায় 
স্থাপন ছাডাও নৃতন ১২০০ মাইল বেলপথ বসান হইধাছে। ভকবী প্রযোজন ও কযণ। এবং 
ইস্পাত শিল্পেব প্রযোজনেব দিকে বিশেষ লক্ষ্য বাখিয|। বেনপথেব এই সম্প্রসাবণ সম্পদিত 

হইযাঁছে। 
৪. তৃতীঘ পবিকল্পনান বেলপথ সং্াান্ত কর্মস্চীতে প্রতিবতসব ৩ শতাংশ হাবে দ্বপথেব 

যাত্রী পবিবহণ ক্ষন বুদ্ধি ও পণ্য পবিভণ শমত| ৯১০ কোটি “ন বু্দিব (অর্থাৎ ২৯ ৫০ 
কোটি টন পর্যন্ত) পঙ্গ্য গৃহীত হইযাহে। এজন্য মোট ১৩২৫ কেটি টাক। ব্যব ববাদ্দ কব 
হইয়াছে । চিত্তবপ্তন কাবখানাব বৈদ্থাতিক ইঞ্জন তৈঘাবী, ১৬০০ মাইল বেলপথ দবল কবা, 
১১০০ মাইল বেনপথেব বৈদ্যন্কিবণ, ৫০০০ মাইল পুবাতন বেলপথ লিধ। নৃত্ন বেলপথ 
বসান, ২৫০০ মাইল পুনাতনেব স্থলে নৃণ্ন বেললাইন বসান। ২২৫০ মাইলেব ক্লিপাব 
পরিবর্তন, উন্নত ধৈদ্্যতিক সংকেত পপ্রেবণ ব্যবস্থাব প্রবর্তন, ১২০০ মাইল নূতন বেলপথ 
সম্প্রসাবণ শ্রমিক-কর্মচাবী ও যাত্রীদেব জন্য বিবিধ স্বাচ্ছন্দ্যে প্রবর্তন, এ৭ং সাঁজসবঞ্জাম 
নির্মাণে আত্মনির্ভৰ হৃওঘা প্রভৃন্ি তৃন্ীযঘ পবিকল্পনাব বেলপথ উন্নঘন কার্ক্রমেব লক্ষ্য। 
ইহাতে ১৮৬ কোটি টাকাঁব বৈদেশিক মুদ্রাবও গপ্রযোজন হইবে । 

পরিশেষে একটি বিষষ উ্ঠেখ কবা৷ প্রযোজন যে, বেলপথেব সাম্প্রতিক সম্প্রসাবণ সত্বেও 



পরিবহণ ৩৩৯ 

পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিব তুলনা ভাবতে এখনও যথেষ্ট বেলপথ স্থাপিত হইয়াছে বল চলে 
না। ১৯৪৮-৪৯ সালেব তথ্যে দেখা যাষ দেশেব প্রতি ১০* বর্গমাইলে ভাবতে মাত্র ২৭ 
মাইল বেলপথ ছিল। তুপনায মাকিন যুক্তবাষ্ট্রে ৬ ৬ মাইল, ইংলগ্ডে ২০ মাইল ও বেলজিঘামে 
৪০ মাইল বেলপথ ছিল। এ সমযে প্রতি ১ লক্ষ ব্যক্তিপিছু মাফিন যুক্তবাষ্ট্রে ২২৪ মাইল, 
ইংশ্ডে ৪৬ মাইল, কানাভাঘ ৪৬৫ মাইল এবং ভাবতে ৯৬ মাইল বেলপথ ছিল। 

২ লসড়কপরিবহণ 
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পথ ব| সডককে গাঁতব চিহ্ন বল!হয।| সে হিসবে ভাবত যে গতিহীন দেশ তাহ'তে 
সন্দেহ নাই। প্রথম পবিকল্পনাব শেষেও ভাবতে মোট সডকেব দৈধ্য ছিল ৩২০,০০০ মাইল। 
প্রাশিবর্গমাইল অঞ্চলে জাপানে পথেব দৈধ্য ৩০, ফন্দে ২৮, ই পণ্ডে ২০ মান যুক্তবাষ্টে 
১১ আব ভাবতে মাত্র *২২ মাইল।৯ শুধু দৈঘে) নহে, গুণেব দিক দিঘাঁও ভাবতে অধিকাংশ 
সডকই এখন পযন্ত কাচ।। প'ক। সডক অল্প। 

সড়কপরিবহণের গুরুত্ব (10000108002 0£ 1090 0:2051901:€) ভাবতেব 

ম5 দবিদ্র, অনুন্নত, অথচ বিবাট কুষিপ্রধান দেশে সডকপবিব্হণ জাতীধ অর্থনীতিব পক্ষে 
অন্যন্ত গুকত্বপূর্ণ। 

ভাবতে বেশপথেব যে সম্প্রসাবণ ঘটিবাছে ৪ ঘটিতেছে, তাহা প্রধানত বড শহব, শিল্প ঞ্চল- 
গু শ ও বন্দবসমূঃকেই সংযুও কবিযান্থে। কিন্তু দেখেব অধিকাংশ জনসাধাবণেব বাসস্থান 
ও উৎপাদনে প্রধান ক্ষেত্র গ্রামাঞ্চলের সামান্যই উহাতে উপকৃত হইয়াছে। সাবাদেশে বিভৃত, 
পিক্ষপ্ত, পবম্পৰ বিচ্ছিন্ন, হুর্গম গ্রামগুলি উপযুক্ত পবিবহণ ৪ যোগ।যোগ ব্যবস্থাহীন থাকা” 
কৃষি ও কুটি শিল্পেব উৎপাদন ও বিক্রয, গ্রাম্য জনসাধ বণেব সচপতা, কর্মসংস্থানের স্থযোগ, 
গ্রাম্য সঞ্চবেব সংগ্রহ ও উপযুক্ত খ্যবহাব, শিক্ষাৰ প্রসাব, গ্রামাঞ্চলে শহবেব শিক্পজাত পণ্যেৰ 
বাজাব ইত্যাদি সকণই অত্যন্ত 'সীমাবন্ধ থাকি গিাহে। স্ৃতবাং কৃষিব পুনর্গঠন, গ্রীমীণ 
অর্থনীতিব পুন*ন, শ্রাম্যজনস ধাবণেব জীবনয ত্রাব মান বুধি ও দেশেব সামগ্রিক অর্থনীতিক 
উন্নধনেব জন্য ভাবতে সডকপাঁধবহণেব যথেষ্ট প্রসাব অপবিহায। ভাবতেব বর্তমান প্রত্যক্ষ 
ভোগনিভব কৃষিব পবিবতে বাজাবনির্ভব কৃষিব গ্রচলন কবিতে হইলে গ্রামাঞ্চলে সডকপবিবণেৰ 
সম্প্রসাথণ আবশ্যক। সাবাদেশে আত্যন্তবীণ ব্যবসাধ ব।ণিজ্য ও সর্বপ্রকাৰ অর্থনীতিক কার্ধ- 
কলাপেব বিপ্তাব সডকপবিবহণেব প্রদাব ব্যতীত অসম্ভব । ইহাব প্রসাব আঞ্চলিক শিল্পাঘন, 
গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটিব শিল্পে উন্নঘনে বিশেষ সহাযক। বেলপথপবিবহণ অধিক ব্যযসাপেক্ষ । 
তুলনায স্থানীয প্রচেষ্টায় অল্পব্যরো সহজেই সঙক পবিবহণেব বিস্তাব সপ্ভব। সডক বক্ষণাবেক্গণেব 
ব্যয়ও তুলনায অল্প। দেশেব এমন অনেক ছুগম অঞ্চল আছে যেখানে বেলপথ স্থাপন 
অসম্ভব। সেজন্য সাবাদেশেব যোগাষে গ ব্যবস্থায় সডকপবিবহণ সর্বাপেক্ষা গুরুততপূর্ণ। 
দেশবক্ষীব ক্ষেত্রেও ইহাব ভূমিকা! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এজন্য স্বল্লোন্নত দেশগুলিব অর্থনীতিক 
উন্নমনে সডকপবিবহ্ণ ব্যবস্থাব উন্নয়ন একটি গুকতৃপূর্ণ অঙ্গ। 

অরকারের সড়কনীতি ( 8০0৪0 7001105 01 0০ (30561:10706106 ) 2 ১৯৪৩ 

সালেব পূর্বে সডকসর্ধন্ধে কেন্দ্রীঘ সবকাবেব কোন দাষিত্ব ছিল ন1। সড়কগুলি তৎকালীন 
প্রাদ্দিশিক সবক রেব বিষষ ছিল। সডকপবিবহণেব উন্নযনেব জন্য ১৯৪৩ সালে নাগপুরে 

১, 48250015091 [0:01019208 0৫6 [0019১ 05 23 কবর 0. 983 
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ভারত সরকাবেব উগ্োগে প্রাদেশিক পূর্তবিভাগেব কর্মকর্ভাগণেষ এক সম্মেলন” আছ 
হয। এ সন্মেণনে ১০ বৎসবেব জন্য একটি সডক উন্নষন পৰিকল্পনা প্রস্তুত হয়। ইহ 
নাগপুব পবিকসনা (1৭ 191)02 1১101) ) ন'মে পবিচিত। 

নাশপুব সন্মেন ভাবতেব সডকপ্ণিকে চাবি শ্রেণীতে বিভক্ত কবে £ 
ক জাতীব সডক (1৮017 7] [7101৬ 0১৭) 

খ বাজ্যসডক (১6৮৮6 [7010])5৭5১ )। 

গ. জ্বোব প্রধান ও অপ্রবান সডক ( 1)1১৮19% 1309203 )। 

ঘ গ্রাম্য সডক (৬7114091২০9 ৮61১)। 

এই পবিকল্পনাষ জানশীষ এবং বাজ্যস কেব সম্প্রসারণ ৪ জেলা এ৭ং গ্রামাসডকগুণিব 
সম্প্রসাবণ দ্বাবা গ্রাম ৪ জেলাব ভিন্ন লংশকে জা | ও বাজ্যসঙডকেব সহিত এবং বেলস্টেশনেব 
সহিত যুক্ত কবি“-|ব কাম গৃহী* * 1 ইহীব উদ্দেশ্য ছিল কোন গ্রথমই যেন প্রধান সঙডক 
হইতে ৫ ২০ মাইলেব অধিক দূবজ্লে না৷ থকে। নাগণুৰ পৰিকল্পনা মোট ৩৭১৫ কোটি 
টাব1 বাধে মোট ৩১৩১০০০ এ ১। মাক নিনাতোল কষা গহণ কব। হভঘ ন। 

পববর্তীকালে, মূল্যস্তব বৃদ্ধিণ দকন, নাগপুব পবিকল্পনান ব্যঘ ৭৪৪ কেটি টকা পঙিৰে 
বন্ণা অনুমিন হঘ এবং এদকনিম ণেব মাস | লপনপ্য ভঠষ। পছে। এসব কাবণে 
নাগপুন পাবকল্পন। কজে পবিণন কবাব সময পাঁধশ কথা হয। ১৯৪৭ সান হতে ১৯৫১ 
সাল পষন্ত সডক্নিনাণ কযেব জন্য ৪৮ কেটি টকাব্য কব "ঘ। 

পরিকলন। ও সড়ক নিমাণ 61919707008. 2090. 19০৮6101)2006106 ) 3 

পথম পবিকল্পমাণ ছুত্র“ তে ভাবত ৯৭,০০০ ইন. পাক ও ১,৫১১০০০ মাইশ কীচ। 
সডক ছিপা। পটকর্পনান শেষে ৬৮,০০০ মাইল নন বাজ্যসডক ও ৬০০* মাইল জাতী 
সডক শির্ক ভয। ইহাতে মোট ত্যয পড়ে আগ্নাশিক ১৩৫ কোটি ঢাকা ।১ 

দ্বিনাম পবিকল্পনাঘ সডক উন্নমনেব ভন্য মোট ২৯৪ কেটি টাক! যম স্য।২ উহা দ্বাব। 
১৯৬১ লাদেখ এখো পাগপুব পবিবন্লণ। সম্পূর্ণ কিন ব শ্য গৃগাত ২ | দ্বি- য পবিকল্পন[ব 
শেষে ভাবতে সডকসমূভেব মেট দেঘ্য দাডাব ৩,৯ ,০০০ আউল | স্ু“খাং ন গপুব পবি- 
কল্পন ব পক্ষ্য অপেক্ষ। ৬৩,০০০ মাইল অধিক সডক শির্সিত হইছে । সডকেব দৈঘ্য বৃদ্ধি 
পাইলেও এখনও ইহাদের কধেকটি ক্রটি বহ্ষ। গিধাছে। অনেক স্থানেই নদীব উপব সেতু 
নির্মাণ বাকি । মোট সডকেব ৬* শ-াংশই কাচ।। অধিকাংশ সডকই অপ্রশস্ত | বর্তমানে 
১৫,০০০ মাউনন জ্ঞাতীন সডকেব মধ্যে মাত্র ২৩০ মাইল ছুইদিকে গাড়ি চলাচশে মৃত প্রশস্ত । 

স৬কপবিবহণেব উন্নঘনেব জন্য তৃতীষঘ পবিকল্পনাব আবস্তকালে ২০ বসবেব জন্য একটি 
সডকপবিকল্পন! গৃহীত হইযাঁছে। উভানে ১৯৮১ সালে সডকেব দৈর্ঘ্য পৃদ্ধি কবিষাঁ ৬১৫৭,০০০ 
মাইলে পবিণত কবা হইবে | তাহাতে ভাববে কোন গ্রামই পাকা পচকেব ৪ মাইলে এবং 
সাধাবণ সডকেব ১*৫ মাউলেব অধিক দূরত্বে থাকিবে না। তৃতীঘ পবিকল্পনাব এই লক্ষে 
আংশিক পৃবণেব জন্য ৩২৪ কে।টি টাকা ব্য ববাদ্দ বব। হইথাছে। 

সড়ক পরিবহণের অগ্রগতি ( 1)6৮5 21010076101 0£ 1২09৫ 111:815910 ) 2 

১৯২০ সাল হইতে ভাবতে পেট্রোলচালিত যাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়ি দ্বাব সড়কপক্বিহণেব 
স্ত্রপাত হয় । উহাব পব হইতে ক্রমান্বযে সডকপবিবহণেব প্রসাব ঘটিতে থাকে । ১৯৩৮-৩৯ 

১০ [০9৬19 01 629 1129৮ মত ড665% 92. 7১185101235, 

ই, গু50 ভাঃছ9 599৮ 72192. 70. 520. 



৩৭ 
"সালে পণাবাহী মোটর গাড়ির সংখ্যা ছিল ১২,৩৯৭। ১৯৪৬-৪৭ল্পীলে উহ ৪৯,১০৭ হয়। 
১৯৬০-৬১ সালে ইহার সংখ্যা ১,৬০১০০০-এ ফাভায। স্ৃতবাং পণ্যবাহী মোটব গাড়ি 
সংখ্যা ক্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। তুলনায় যাত্রীবাহী গাভিব সংখ্যা ১৯৩৮-৩৯ সালেব পব যুদ্ধকালে 

* প্রথমে হ্রাস পাইযা পৰে ১৯৪৬-৪৭ সালে যুদ্ধপূর্ব স্তবে পৌছায। উহাব পব হইতে ১৯৬০-৬১ 
সালে যাত্রীবাহী গাঁডিব সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয! ৫০১০০০-এ পবিণত হয । 

সড়কপরিবহণের সরকারী নীতি (২০৪৫ (:81051)016 0001105 016 086 

0:0৮10017551005 ) 2 সডকপবিবহণ সম্পর্কে সবকাবী নীতি দুইটি । একটি হইল সডক- 
পবিবহণেব জাতীযকবণ নীতি । অপবটি হইল বেল ও সঙকপবিসহণেব সমন্বয ( চ৪41-1২০80 
€09০:01779,6107 ) নীতি । 

১. সডকপরিবহণ জাতীয়করণ নীতি ( বি ও001881192 0101 0£ ২০৪৫ 

' [81050 [01105 ) 2 ভাবতে বেসবকাবী উদ্যোগে “মাটব পবিবহণেৰ স্ুত্রপাত হয। 
প্রথম পবিকল্পনাব আবন্তকালে সবকাবী ঠসাবে মে টব পবিনহণকাবী ছেট ৪ বড প্রতিষ্ঠান 
এবং ব্যক্তি? সখ্য ছিল খেট প্রাম ১ লক্ষেব ম”। উনাঁদেখ প্রা অর্বেকঈ ছিল ক্ষুদ্র 
এন্ষ্ঠান। ন্দুত্র পন্ষ্টানেব পুজি অল্প। পবিচ ॥ন থাপ অধিক । মেনামতি ব্যবস্থাব জন্যও 
(বশি ব্যষফ পড়ে । ফণপে মোটব পবিব্হণেব মাশুনও বেশি হষ। তুননাধ বৃহদাযফতন মোটব 
পবিবহণ প্রতিষ্ঠ ন স্থাপনে দ্বাব| কা্যদক্ষতা৷ বুদ্ধি ও ব্যদসংকোচ সম্ভব । তাহাতে মাশুল হাঁস 
ও যাত্রিগণেব স্বাচ্ছন্দ্য ও পণ্যপ্রেবণেব নানা স্থবিধা বৃদ্ধি পাইতে পাবে। নিজন্ব মেবামনি 
কাবখাঁন! প্রতিষ্ট। কবিষ। আরও ব্যয হাঁস সম্ভব । এসকন কাবণে, ১৯৪৬ সালে বেসবকাবী, 
সবকাবী ও বোপথেন অবীন মোটব পরিবহণের সম্পসাতণেব নীতি গ্রহণ কবা হয। ১৯৪৮ 
ও ১৯৫০ সালেন সডকপহিবহণ কক্শাবেশন আইনে বাজ্যসবকাবগুপ্কে নিজ নিজ বাজ্যে 
গবকাবী সডকপবিবহৎ ব।বস্থ। প্রবর্তন ও পপ্চা শাণ জন্য বিধিবদ্ধ বাজ্য সঙকপবিবহণ 
কবপোবেশন স্থাপনে ব্যবস্থা কব! হয। উব পব হইতে মক। বাজ বাজা পবিবহণ 
কবপোবেশন স্থ'পন ছ্বাব! বাস্্রীণ «বিবহণ প্রসাবিত কবা ভঈতেছে। ইহাতে বসবকাবী পবিবহণ 

প্রতিষ্ঠানগ্তলি ভীবিকাট্যত হওয়ার সমন্তা থা দি ছে। এভন্য বাইর পধিবন্ণেও অনেক 
বাজাসবকাৰ ০সবক।শী প্রতিষ্ঠানকে অগথ্বিক ২ গহণে আহ্বান জানাউঘাহেন। পবিকল্পনা 
কমিশনেব মত হইল শে সম্ভব পেএে ক্ষুদ্র বেসবকাবী প্র“ নগ্ডট৭ একত্রিত ইমা বৃহদাষন্ন 
প্রতিষ্ঠান গঠন কবা উচিত। গ্রাম'লে পবিবহণক মেন উন্নত্বি জন্য সমবাষ পবিবহণ সমিতি 
গঠনেও উৎপাহদান কৰা হইন্ছে। 

প্রথম পবিকল্পনাব গ্রাবস্তে বাণ্রীঘ গপবিবহণ ক্ষেত্রে ১৭ ১৩ কোটি টাক। বিনিযোজিত ছিল। 
ইহাতে সবকাবী, বেসবকাবী, ও বেলপথ কতৃপক্ষ এই তিন পক্ষেবই অংশ ছিল। এুথম 
পবিকল্পনাকালে বাস্ীঘ পবিন্হণ ক্ষেত্রে ১২ কোটি টাক! ব্নিযোগ কবা হয। ইহাতে তথাষ 
গাডিব সংখ্যা ৩০০০-এ বৃদ্ধি পাইয়া বা্্বীফ পবিবহৃণেব অধীনে মোট গাডিব সংখ্য। ১১,০০০-এব 
অধিক দ্রাডায। ইহাতে ভাবতে মোটবপবিবাহিত মোট য'আব এক-চতুর্থংশ বাষ্্রাঘ পবিবহণেব 
অধীনে আসে। পণ্য পবিব্হণকাষ সম্পূর্ণত বেসবকাবী ক্ষেত্রে অধীন থাকিষা যায। সমগ্র 
প্রথম পবিকল্পনাকালে সবকাবী ও বেসবকাবী মোট যাত্রীবাহী গাডিব সংখ্যা ২৩ শতাংশ ও 

পণ্যবাহী গাডিব সংখ্যা ২৬ শতাংশ বাডে।৯ দ্বিতীয় পবিকল্পনায় বাস্্ী্ষ পবিবহণেব সম্প্রসাবণেব 
১০79%89% 0£ 609 ভা৪৮ দা৮৪ ড9৪৮ 1218.। 00, 2: 



৩৪৯২ 

জন্য ২ণ কোটি টাকা বায় বরাদ্দ করা হয়। ইহাতে রাষ্্রীয় পরিবহণে গাড়র সংখ্যা ৫৭০? বৃঞ্ধ 
পাইয়াছে। কিন্তু বিদেশী মুদ্রাব সংকটেব জন্য ঘ্বিতীষ পরিকল্পনায় পরিবহণ সম্প্রসারণের লক্ষ্য 
সম্পূর্ণ হয নাই। তৃতীয পবিকল্পনায বাস্্রীয পবিবহণেব প্রসারের জন্য ২৬ কোটি টাকা ব্যয 
ববাদ্দ হইযাছে। ইহাতে বাষ্ট্রাযত্ত পবিবহণ ক্ষেত্রে গাঁড়িব সংখ্যা ৭৫০০ বৃদ্ধি পাইবে । তৃতীয় 
পবিকল্পনাঘ সঙকপবিব্হণ সম্প্রসাবণ কর্মস্চীব সাফল্য নির্ভব কবিবে গ্রধানত দেশেব মোটব গাড়ি 
উৎপাদন শিল্পেব উপব। এজন্য মোটবগাডি শিল্পেব উৎপাদন বৃদ্ধিব উপযুক্ত কার্ধস্থচী গৃহীত 
হইযাছে। যাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়িব উৎপাদন ৮২ শতাংশ বৃদ্ধিব লক্ষ্য গ্রহণ বা হইযাছে। 
ইহ।তে দেশে মেট যাত্রী ও পণ্যবাহী গডিব সংখ্যা বর্তমান (১৯৬০-৬১) ২,০০,০০০-এব 
স্থলে ১৯৬৫-৬৬ সালে ৩,৬৫)০০০ হনে (খান্রীবাতী গডি ৫০,০০০ হইতে ৮০,০০০ ও 

পণ্যবাহী গ।ডভি ১৬০,০০০ হইতে ২,৮৫১ ০০০ |) 

২. রেল-সড়কপরিবহণের সমন্বয় (£:11-7২098. 0:0909:378007) 2 অযথা 
প্রতিনোগিতা স্বাব| বেল ও অঙকপবিণভণ উভষেক ্যয যাহতে পৃদ্ধি ও আয হু।স না পাষ সেজন্য 
উহ।দে* কাঁধাথণীব অমন্থয গ্রণে জন । উহাতে ডক্ভষ প্রকাব পি ।তণে অপ্চয দূৰ ও উভধেব 

ক।যধন্মতা বৃদ্ধি সম্ভব । 

ভাবতে ১৯৩০ সলেব এধ্যে সডকপনিপহৃণেব সহিত নেপবিবহণেব প্রা -যোগিশ বুদ্ধি পা 
এবং বেলপবিবহণেব আয হাঁস পাহতে থাকে । পচ শবস্থাফ বেন ও সডকণবিণহণেব সমন্ধে 

প্রশ্ন পঠে। কিন্তু উভণ একাব পবিোণ সম্প্ুণ বাছ্ঘকবণ ছাড| ভশ্াদেব পধিপূর্ণ সমন্বয 
সম্ভব লহে, অথচ সে সম তা5| সম্ভব 9 ছি না|, অতন্য আইনের ঘ।বা সডকণাবিবহণেব 
নিষন্ত্রণ নীতি গৃহীত ভয। এহগ্ত ১৯৩৯ আলে মেটপ গড আইন ( [10697 ৬ ০1,00193 
১৬৮) পাস হয। ১৯৪৬ সা মবক।দা, েসধঝাবী *ও কেগথ কতৃপক্ষ, এই তিনপ্ক্ষেন 
দ্বাব। সন্মিণিতভাবে সক পপ্বিহণব'যেব ভাব গভণেব নীতি গৃহীত ভষ। কিন্তু উহাও ব্যর্থ 
হওযাষ অবশেষে ১৯৪৮ সাত পর্লষেন্টে সঙক*বিখহণ কবপোবেশন আইন পাস ভঘ। 
১৯৫০ সালে হাব পখিবর্তে পার্লাহেণ্টে অপব এবটি আউম পস কব! €২। ইহাব দ্বাব। 
বাজামূহে বাণ পণ্বিহণেব অন্প্রসাবন 9 জজ্জগ্ত বাটন পবিখহণ কবপোবেশন গঠনেব পথ 
প্রস্তুতকবা। শাহাব পব হইতে অজ পযন্ত অধিকীংএ ব|জ্যেই বাঘ পবিক্তণ কবপোবেশন 
গঠিত হইছে । বাকি বাজ্যগুলিন্ও এভন্া খ্যবস্থ। অবলম্বন কব হইতেছে। 

বতমানে, পবিক্হণেব চাতিদ দ্রদ্ধি, ও দে টব গাড়ি ও জবালানিব মূল্য থুদ্ধি পাওযায 
এব খ্পবিপভণেব সমগ্র ও স-কপনিনংণেব একাংশ বাষ্ট ণকবণ হওয'ষ বেল-সঙকপবিবহণেব 
সমগ্ধষেব মমস্খাব *ব্র৩। কমিনছে। তথাপি সন্কাব এসম্পর্কে সচেতন আছেন। আগামী 
পাঁচ হইতে দশ -ৎসবেব ভুণ্য পবিবহণেব সমন্বধ সম্পর্কে সবকাবেব দা্ধমেপাদী নীতি সম্পর্কে 
পবামর্শ দেওযাব জন্য ভ।বত সবকান ১৯৫৯ সালেব জুলাই মাসে পরিবহণ নী্বি ও সমস্য 
কমিটি (নিযোগী কমিটি ) নামে একটি কমিটি শিষ্ কবেন। ১৯৬১ সালেৰ ফেব্রুঘাবী মাসে 
কমিটি বিপোর্ট পেশ কবিযাছেন। 

৩. জলপথ পরিবহণ 
১১৮৭৮৮২১1১৪): 

ভারতেব জলপথ পবিবহণকে ছুই ভাগে বিভক্ত কব! যাব। যথা, ক. আভ্যন্তবীণ জলপথ 
পরিবহণ ও খ. সামুদ্রিক পবিবহণ।* নিয়ে ইহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচন! করা গেল। 

স্ 



পানুবণ 
তত ৷ 

ক. অভ্যন্তরীণ জজপথ পরিবহণ (11015150 9৮6 10581050006) £ 

ভারতেব অভ্যন্তবীণ নাব্য জলপথেব 'ৈধ্য ৫০*০ মাইলেব অধিক। পূর্বাঞ্চলে গঙ্গ! ও ব্রহ্মপুত্র 
ও উহাদের শাখা-প্রশাখা» মহানদীব খালসমূহ, দাক্ষিণাত্যেব কৃষ্ণ-গোদাববী ও উহাদ্দেব শাখা- 
প্রশাখা, কেবলেব খাল ও সামুদ্রিক খাডিগুলি, মান্রাজ ও অন্ধদেশেব বাকিংহাম খাল এবং 
পশ্চিম উপকূলে খালসমৃহই ভাবতেব অভ্যন্তবীণ জলপথ হিসাবে উল্লেখনীয। দেশেব 
অভ্যন্তবীণ ও স্থানীঘ বাণিজ্যে ইহাবা সমধিক গুকত্রপূর্ণ। 

প্রথম ও দ্বিতীয় পৰিকল্পনা অভ্যন্তধীণ জলপথ পবিবহণেব উন্নতিব জন্য বিশেষ কোন চেষ্ট 
হয নাই। গত দুইটি পবিকল্পনাধ এজন্য মোট ১ কোটি টাকাবও কম ব্যয হইযাছে। ১৯৫২ 
সলে গঙ্গ। ও ব্রহ্মপুনেব ববিবহণ প্যবস্থব সমন্থঘেব জন্য কেন্দ্রীঘ ও বাজ্যসবকাব যুক্তভাবে গঙ্গা- 
ব্রঙ্গপুত্র পবিবহণ সমন্ধঘ পর্যৎ (019799-1340010200৮, থুযা0৭)0]৮ 0০9০:0005610 

13০৭: ) গঠন কবে। ইহ বরমানে পবীক্ষ মূলকত থে গঙ্গাব উধ্বভাগে পবিন্হণ ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের টেই।ন নিধুক্ত । অভ্যান্তবীণ এল্পথ ণবিন*৭ সম্পর্কে পঝ।মূর্শ দেগমাব জন্য সবকাব 
কতৃক একটি কমিটি নিযুক্ত ভইলাছি]। ১৯৫৯ সাত। কমিটি উহাব খ্পোর্ট পেশ কবিযাছে। 
এই অভ্যন্তবীণ গলপথ পন্খহণ কমিটি ( [01100 ডন [11511900016 00001016609 ) 

পনামর্শকে ভিত্তি কণিষ' তৃতীয় পবিকননান অভ্যন্তীণ জ্লপথ উন্নণনেব কর্মস্থছচী প্রণঘন এবং 
এজন্য ৭৫ কোটি টাক] ব্যঘ বব।দ্বঘ বল| ৬উয[জে | 

খ. সমুদ্র পরিবহণ (91)110]51)6 ) 2 আাবতেন মত দেশেব পক্ষে দেশীঘ সমুদ্রপবিবহণ 

খ্যবস্থাব যথেষ্ট গুকত্ব বৃহ্যাছে। ভ।7ণ্বে ণিতস্ব সমুদ্র পরিবহণ ব্যবস্থ। এখনও সামান্য । 
অথচ দ্েশীয সমুদ্র পবিন্ণেব অভ ০ বিদেশী আভ।ছেব দ্বা। পণ্য আমদানি-বপ্তানণি কবিতে 
হন বলিঘ| উহ।তে মাশুন বেশি লগে । ফনে বিদেশের বাজাবে বপ্ত।নি পণ্যেব দাম ও স্বদেশে 
অ ধদানি পণ্যেব দম বেশি পডে। ইহাতে বিদেশে ভব শাম পণ্যেব প্রতিযোগিতাশক্তি ক্ষ 
ভ-| বিদেশী জাহাজেন মাশু | দিতে গি| বিদেশী মুদ খা হয। দেশীম সমুদ্রপবিবহণেব 
দ্বাবা এই মকল অন্তবিধ] দূব হইতে পাবে । তাহ| ছাচ| উস[নে দেশে কমসংস্থানেব নৃতন ক্ষেত্র 
স্থট্টি ভইবে এবং দশবক্ষ। ক্ষত বৃদ্ধি পাইবে | 

প্রথম ও দ্বিতীয পবিকল্পনাষ সমুপ্রপবিবহণেব উন্নঘনেব শুন্য যথাক্রমে ১৮ ৭ কোটি ও ৫২-৭ 
০ শৃটি টাকা বব হইযাঁছে। উহাব ফনে ভাবতেব সমুদ্রপবি ণ ক্ষমতা ১৯৫০-৫১ সালে মোট 
৩৯১ লক্ষ টন (07০১১ 19075 000.1107)11200 ) তই ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪৮০ লক্ষ টনে 

ও ১৯৩৬০-৬১ সালে ৯ ০৫ লক্ষ টনে পবিণত হইযাছে। বর্তমানে উহাব মধ্যে ৬১৩ লক্ষ টন 
₹উল গভীব সমুদ্রপাববতণ ৬ 09৮০1*০০89) ক্ষমত। ও ২৯২ লক্ষ টন উপকৃলীষ পবিবহণ 

ক্ষমত|। 
তৃতীয় পবিকল্পনাথ এজন্য ৫৫ কোটি টাক! ব্য* *্বাদ্দ হইছে । ইহাতে পবিবহণ ক্ষমতা 

৩,৭৫,০০০ টন (0731) বৃদ্ধি পাইবে । ই ব মধ্যে বাষ্টাযত্ত শ্েত্রেব অংশে থাকিবে ১,৫৯১০০০ 
টন, খকি অংশ -বসবকাবী ক্ষেত্রেব। ৫৭টি জাহাজ সংগ্রহ ছ্ধব। এই লক্ষ্য পূর্ণ হইবে। মোট 
বর্ধিত টনেব মধ্যে আবাব ১৩২,৫০০ টন (0) উপকুশীঘ পবিবহণে ও বাকি ২৪২০০০ টন 
( 913], ) গভীব সমুদ্রপবিবহণে ঘটিবে। ইহাব ফলে -৯৬৫-৬৬ সালে তৃতীষ পবিকল্পনাব 
শেষে ভাংতেব সমুদ্রপবিবহণ ক্ষমতা ১৪ ২ লক্ষ টনে (0731) পবিণত হইবে । ইহাই 
জ।তীঘ সমুদ্রপবিবহণ পবিষদেব ( 861078] 31010010গ 13087 ) লক্ষ্য । 



সমুক্রপবিবহণ ব্যবস্থাব গুকত উপলদ্ধি কবিষা ১৯৪৭ সালেই এপপর্কে নীতি র্ারণের ধু 
একটি লমুদ্রপবিবহ্ণ নীতি-সংক্রান্ত পবামর্শদাত| কমিটি (91:101)17 0১01105 00701016666 ) 

নিযোগ কবেন। উহা ৫ হইতে ৭ ধত্সবেব মধ্যে ভাব তীয জাহাজেব পরিবহণ ক্ষমত| ২* লক্ষ 
টন পর্যন্ত বৃদ্ধিব পবামর্শ দেখ। ১৯৫০ সালে সবকাব ভাবতেব উপকূল বাণিজ্য ভাবতীয় 
জাহাজেব জন্য সংবন্দণেব নীতি গ্রহণ ও ইহাঁব জন্য উপযুক্ত কর্মী শিক্ষার দাষিত্ব গ্রহণ কবেন। 
ইহা ছাডা দেশীয জাহাজী কোম্পানীগুলিকে পবিবহণ ক্ষমণ বৃদ্ধিব জন্য খণদান ও সাহায্যের 
নীতি গ্রহণ কবেন। সবকাবকে সমুদ্রপবিবণ সম্পর্কে পবামর্শদানেব ভন্য জাতীয সমুদ্র পবি“ত 
পবিষদ নামে একটি স্থাধী সস্থ| ণিযুক্ত হইযাছে। দেশীষ জাহাজী ব্য ।সাধেব সম্প্রসাবণ নীতিব 
অন্ুদবণে সবকাবী উদ্ভেগে (১১০০১০7০এ ) দুইটি সমুদ্রপবিণহণ কবপোবেখন গঠিত হইযাছে। 
১৯৫০ সালে ভাবত জাপান ও ভাবত অদ্ট্রেনিয| পথে পণ্য পন্িবহণ এবং ভাবত মিঙ্দাপুব ও 
ভাবত-দক্ষিণপূর্ব আফ্রিকা গথে, গণ ও যাত্রী পরিধজাণব জন্য ১০ কাটি টাক| পি “৭ 
ইস্টার্ন শিপিং কবপোবেখন স্থাপিত হয। ইহ ভাবত-আন্দামাণ পও জাভাঁজ চ ন! কবে। 
১৯৫৬ সালে ১০ কোটি টাকা লইষ। «[ স্টান শি কবপে বেখন শানে তব একটি ভ * স্দ 
কোম্পানী স্থাপিত খয। ইহ! ভাবন পাবস্থা উপসাগব, ভাবত লোহিত সমুদ্র, ভবত পো 1 

ও ভাবত-সোভিঘেত দেশ পাথ জাশাছ চাল্ন| কনে। 

ইহা ছাডা বিশাখ।পত্তনন শিপঠখডেব উন্নৎন কব। হইণ ছে এ৭২ কোচিনে দ্বিঙ।ধ শিপ” 
স্থাপনেব কমস্চী গৃহীত হইং|ছে। 

বেসামরিক বিষান পাববহণ 
০1$]],) 4] 134139013 

১৯১১ লালে কযেকটি স্থানে বিমাণ ভ্রমণ প্রদর্শনীর সহিত ভাব আকাশ বিমানের আবির্ভাব শুচিত 
*ইলেও ১৯২৭ সালে বেসামরিক বিমানদপ্রর স্থাপনের পূর্বে বেদামরিক বিমান পরিবহণে" শত্রপাত হয খাই। 
নিমান পরিবহণের প্রকৃত অগ্রগতি আরম্ভ হয ১৯৪৭ নাল হইতে । ১৯৪৭ সাল হইঙে ১৯৫১ নাল প্যস্ত 

বিমান পরিবহণের উন্নয়নের জন্য ৬*৬ কোটি টাঁকা ব্যয কর হয। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাঁকাঁলে 
'বমান পরিবহণের উন্নযন ও মম্প্রপারণের জন্য মোট ২৪ কোট টাঁক1 ব্যয করা হয। প্রথম পরিকননাকালে 
বার়ের লক্ষ্য ছিল বিমানবন্দর স্থাপন, স"ন%ণ বাবস্থার উন্নযন প্রভৃতি । দ্বিতীয পাঁরকগনায ব)যের লক্ষ্য চিল 
বিমান পরিবহণের ক্রমবমান অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চ।হিদা পূরণ। বর্তমানে ভারাতর বেসামবিক বিমান 
পরিবহণ দপ্তর ৮৫টি বিমান বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে । আরও চারিটি নৃঙণ বিমান বন্দর নিমিত 
হইতেছে। তৃতীয় পরিক্পনীধ বিন পরিবঙ্গণের উন্নষনের জন্য হ৫ ৫ কোটি টাক! বরা হইযাছে। 

সরকারী নীতি 
00%দাখাধাহাখশ' 20710 

প্রথমে ভাবতেব বিমান পবিবহণ কাঁধ অনেকগুশি ব্সবকাধা গ্রত্ঠান কতক পবিচালিত 
হইতে থাকে । কিন্তু ইহাদের কার্ধ সন্তোষজনক ন! হওয়াব, ব্যয বেশি পডায ও তাত্র প্রতি- 
ঘোগিতাব দরুন উহাবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ১৯৫০ সালে বিমান পবিবহণ সম্বপ্দে তদন্তেব জন্য 
একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। ইহা বাজাষ্ঠক্ষ কমিটি নামে পবিচিত। ইহা স্বেচ্ছামূলকভাবে বিমান 



্ নি রম. ১৯৫৩ সালে রি “বিমান পরিবহণ করপোরেশন এ ১৪৯) সী 

ররিয় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিমান পরিবহণের কার্ধ পরিচালনার জন্য দুইটি বিমান 
পরিবহণ করপোরেশন স্থাপিত হয়। উহাদের একটি ইত্ডিয়ান এয়ারলাইনস করপোরেশন এবং 
অপরটি এয়ার ইত্ডিয়া ইন্টান্যাশন্যাল। প্রথমটি অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহণের ভারপ্রারচ, 
দ্বিতীয়টি বৈদেশিক বিমান পরিবহণের । 



* 
মুক্তা ও মুদ্রাবিনিমন্' 

€%/1767709 6 £190//77/26 

জ্ঞ/ন-বিজ্ঞানেব প্রতি ক্ষেত্রেই অগ্রগতিব পশ্চাতে এক একটি মৌল আবিষ্ষাব ও উদ্ভাবনের 
শবদান বহিঘাছ্ে | যন্ত্রবিষ্ঞাষ "যমন চিঞ” (1,0০1), বিজ্ঞনে যেমন অগ্নি, বাষ্্রনীতিতে যেমন 
ভোট” অর্থনীতিতে (ণ্মনি "মুদ্রা! বা টাকা__মানব সভ্যতাব বিভন্নক্ষেত্রে এক একটি যুগান্ত- 
কাবী উদ্ভাবন । মান্্ষেব সমাজজীবনে ব্যবসাধ-বাণিজ্যেব যে দিকটি বহিষা্ছে তাহাব সমস্ত 
কিছুব ভিভিদ মুদ্র|।১ মুদ্রা -াঁবিতাব পৃথিবীতে 'বাঁণিজ্িক সভ্যতাব, সুচনা কবিযাছে। 

বহু বসব পুবে মুদ্রাব ন্যবহাব আবন্ত হইলেও, বর্তমানকালে উন্নন ও অন্তন্নত দেশগুলিব 
অর্থনীন্তে একটি উল্লেখনীষ ব্যবধান দেখা যাষ যে, উন্নত দ্রেশগুলিব তুলনা অন্তন্নত দেশ- 
গুলিতে মুদ্রাব ব্যবহাৰ সল্প । ইচাব কাবণ উন্নত দেশগুলিতে উত্পাদন ব্যবস্থা বাজাবনিভব | 

হ্তবাং “ভাগকাবীব। ৪ ব্যবহাবকাবীব। বাজাব হইতে প্রযোজনা সকন সামগী খবিদ কবি! 
প্রযোজন দূব কবে। অতএব এ সক দেশে যাঁবহ্ীঘ ক্রধ-বিকঘ কাধেই টাকাব ব্যবহার হয 
বলিঘ| দেশেল সকন উৎপাদনমেত্রেই বিশেষণ বৃদ্ধি পাষ। আধুনিক অর্থনীতিব সকল অর্ 
পবিপূর্ণপে বিকশিত ত৪নাব স্থবোগ পাঁধ। কিন্তু অগন্নত দেশে উত্পাদন ব্যবস্থ। প্রধানত 
ভোগনিভব । উৎপাদনেব একা শেব এখনও সবাসবি-পবনিম্য ঘটিঘ| থাকে । বাজাবে টাকাব 
বিনিমনে বিঞ্ৰ কবিবাব মৃত সামগীব পবিণণ অল্প । ফলে সমগ অর্থনীতিতে টাক।ব প্রচলন 
ও ব্য।ভাব সীমাবদ্ধ থাকে । উহানে উত্পাদনের বিকাশ, আখিক সঞ্চষেব বৃদ্ধি ও সম্গ্রহ, 
ন্ান্ত ভ্রব্যেব চাহিদ। বুদ্ধি, উৎ |াদনেব বিশেষাধন গ্রভৃতি খথেষ্ট পবিমাঁণে ঘটে না। উষ্। 
স্বল্পোন্নত অর্থনীতিব অনা্ম বৈশিষ্ট্য । ভাবতে ইংবেজ আমলে, গত শতাব্দী হইতে আধুনিক 
ুদ্রাব্যবস্থ প্রবর্তিত €ওম| সত্বেও, মুদ্রাগত বিনিমঘ ও লেনদেন প্রসাবেব এখনও যথেষ্ট স্বযোগ 
বহিষা গিধাছে। এই অসম্পূর্ণত।ব জন্য আধনিক মুদ্রাগত ব্যবস্থা দ্বাবা জাতীষ অর্থনীতিক 
কাষকলাপ ও মুন্যস্তব নিন্ত্রণে যাথষ্ট অস্থুবিধ| দেখা “দয । 

ভারাতির মুদ্রাব্যবস্থা 
লা] ঘ])]/1 0010৬ ১২৬91 

ভাবতেব মুদ্ব্যবস্থাব মালোচনাকে ছুইভাগে ভাগ কব! যায। যথ/ ক. অতীত মুদ্রা 
ব্যবস্থাগুনিব সংক্ষি্ধ ইতিহাম, ও থ বর্ডমান মুদ্রাব্যবস্থ।। 

ক. সংক্ষিপ্ত অতীত কাহিনী 
& 9812 হযও02 01275 [015৭ 00810 5571 

আধুনিক জগতে অর্থের (1197095 ) তিনটি রূপ (19709) ধাতুমুদ্রা। (0009 ), পত্রমুদ্রা। (7292০: 
057752507 ) ও খণ (0£99)6)| ইহার মধ্যে ধাতুমুদ্রা ও পত্রমুদ্রাকে এক কথায় সরকারী মুদ্রা 
( 05790০ ) বলিয়। উল্লেখ কর! হয়। ভারতে ধাতুমুদ্রার প্রচনন বহুকাল হইতেই ঘটিয়াছে। কিন্ত 

আপ পাশ শি 
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গপরস। ফা সুরের শন ৩৪৭ 

পর্রমুদ্রার প্রচলন ইংরেজ শাদনের অবদান। ভারতীয় মুস্রাব্যবস্থার জর্তীত ছ্তিহান বর্ণনী করিতে গিয! 
ইংরেজশাসনে মুদ্রীর আলোচন! কর! গেল। 

১, ১৮৩৫ সালের মুদ্রা আইন ৪-_ভারতে বৃটিশ সাঅ।জ্যের বিস্তীর্ণ তূভার্গে শাদনকাধের 
। পৃক্থল1| আনয়ন ও ব্যবসার-বাণিজোর স্বার্থে, কোম্পানীর রাজহে ১৮৩৫ স*লে মুদ্রা আইন প্রবতিত হয। হ্হা 

দ্বারা তৎকালীন দেশের ইংরেজশাদিত বিভিন্ন তাংশে বিভিন্ন প্রকার স্থানীধ মুদ্রার স্থলে সর্ব এক প্রকার 
এক ওজনের রৌপ্যমুদ্রা প্রবতিত হয়। এজন্য এই আইনটি গরেণ্যমুদ্রার একীকরণ আইন নামেও পরিচিত। 
কর্ণওযালিশের সময ই*রেজ রাজত্বে যে রৌপ্যমুডা] প্রথতিত হয, তাহাই সমগ্র ইংরেজশাদিত ভাগত একদাত্র 
মুদ্রাঘ পবিণত হয। এই গৌপ্যমুদ্র। মান ১৮৯৩ সাল পযন্ত অবা|হত খা.ক। 

২ প্রশ্ুদ্রার প্রবত ন $£& অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ভারতে কযষেকটি 'বনরকাবী ইউখোপায 
বাণিজি/ক ব্যাঙ্ক তাহাদের নিজ নিজ পত্রমদ্রার প্রবর্তন করিহোও উহ্বাদের প্রচাগ সামান্যই ছিল। ১৮*১ সালে 
ব্যাঞ্ধ অব ক্]ালকাট! (যাহ! ১৮০৯ সালে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল-এ ঝপাণ্তরিত হয ) সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হয। 

ব্যাঙ্ক নিজ নামে পত্রমুদ্রা প্রচলন করে। সরকার উহাকে স্বীকৃতি দেয | পে ১৮৪* সালে বোস্বাই এবং 
১৮৪৩ সালে মাদ্রাজে যথাক্রম ব্যাঙ্ক অর বোশে ও বান্ক অব মাদ্রাজ অনুবণভাবে সরকাগী ডগ্যোগে স্থাপিত 

হয। ইহাপাও নিজ নিজ অঞ্চলে নিজ নিজ পত্মুদ্রা পবণ্ঠন করে। পত্রমুদ্রা প্রবর্তনের এই পরীক্ষা সফল 

হওয়ায অবশ্ষে ১৮৬১ সানে ভাগত সরকার প্র ব্যাঙ্কগুলির শিকট হইতে পত্রমুদ্রা প্রচণনের একমাত্র অধিকাগ 

নিহস্তে গ্রহণ করেন। 

৩ ত্বর্ণবিনিময় মীন ৪ ১৮৭৪ সাল হইতে আন্তসাতিক বাজারে পৌপ্যের দন কণিতে থাকে। 

ইহাতে ভাথতের বৌপ্যমুদ্রার মুন্যও কমিতে থাকে । অনেণ, (গীগাুজাধীন দেশ 'পীপ্যখুডীমান গরিভাগ করে। 

ভাগতেও স্বর্ণমুদ্রামান প্রবতণনের জন্য ০1] হয । -৮৯২ সালে এসম্পকে প ীমশ দেওয়ার ভগ্য নিধুভ্ত হাশেল 

কমিটি স্বর্ণমান প্রাঠার হুপারিশ করে। ভারতর উপযোগী শ্বণমুদ্রামীন নিধাঁএণের জন্য ১৮*৮ সালে ফাউতার 
কমিটি নামে আগ একটি কমিটি নিযুন্ত হয।, এই কমিটি ভারতে হ্ণবিপিময মান । 3019 1৫1,1০9 
9৮875047: ) প্রবতর্নে সুপারিশ করেন। এই প্রস্তাব ভারতের অভঃগ্তরে পৌপামুদ্র। বজীধ গ্লাখিবার 

সুপারিশ কর! হয। ভারত ভহ1র পরিবতে“ব্বামুদ্রা এত্য ইইবে না। কিন্তু দশের বাহিপে ভারতীয় মুদ্রকে 
ইংনগর শব্ণমুদ্রার সহিত বিনিমধযোগা করিবার এবং ভাঁগতের রোপ্যমুদ্রাথ সহিত ইংততেঞ পাউণডের বিশিনয় 
হার ১ শি. ৪”প রাখবার পরামর্শ দেওয] হয । "লে বস্তুভপক্ষে দেশে মধ্যে ক্প্যুদ্রীর পবন ছাড ই এই 

মুদ্রামান স্র্ণমানে পরিণত হয। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ইহা! প্রচলিত ছিল। 

৪. আ্বর্ণপিওমাঁন £ ১৯১৭ সালে মুদ্র। বিনিময স*ণান্ত বিশৃঙ্ঘতাঁর জন্য হবর্ণবিনিমধ মান পরিতাণ্, 
হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে খৌপামুশার বৃদ্ধি ও ভারণতব তন্দুনুল "দ্বন্তু বাঁণিজোব দকন ভারতীয মুদ্রার 
প্রকৃত বিনিময় হার বৃদ্ধি পা । ফলে, সবকাগী বিশিময হার (১ট.-১ শি. ৪ €প ) আকাধকব হইযা পডে। 
যুদ্রাবিনিময ক্ষেত্রে চূডান্ত বিশৃহবল! চলিতে থাকে । অবশেষে ১৯২৫ পালে ভারতেপ উপধুদ্ত খুডামান *ম্পরকে 
পরামর্শানের জন্য হিপ্টন ইযং কমিশন নিধুত্ত হয। কমিশন ভারতে স্বর্ণপিগুমান (09919 [7301]50 

300056 ) প্রবতনের সুপারিশ করে। ইহার সংখ)াগরিষ্ঠ সদস্তগণ ভারতীয মুদ্রার বিনিময মুল্য 
১ট1.-১ শি. ৬ পে. ধার্য করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করে। ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নামে একটি কেব্রীযব্যান্ক 
স্থাপনের প্রস্তাব ইহার হুপারিশগুলির অগ্ঠতম। ১৯২৭ সালে ভারত সরকার স্বর্ণ পিগুমান প্রবত ন করেন। 
ইহা! ১৯৩১ সালের মেট্টেম্বর মান পযন্ত জা ছিন। দশের অভ্যস্ত র €4২প্যমুদ্র। ও পত্রমুদ্রা প্রচণিত থাকে । 
শুণু বৈধেশিক ভনদেনের প্রযোজনে ভারতেগ টাকাকে ইংপগেঞ্স পাউণ্ডে ভাঙাহবার বাবস্থা হয। গাঁউও 
নে সময় হর্ণমানে ছিল। মুতধাঁং ভারতীয টাকাকে পাউণ্ডে ভাঙাইলে ববর্ণমানের চুবিধা পাওয়া যাইত। 

৫. স্টার্দলিৎ বিনিমযসমান 8 ১৯৩১ সালের পচম্বৰ মান আগ্ত্জাতিক মন্দার চাঁপ ইংকগ 
হতে স্বর্ণ বাহিরে চলিযা যাইতে থাকে । হ্বর্ণের বহির্গমন বঙ। করিবাব ভন্য ইংলগ হ্বর্ণমান পরিতঠাগ করে। 
ভারতের মুক্রামানের গীঁটছড়া স্টানিং (অর্থাৎ পাউণ্ স্টালিং) এর নহিত বীধা ছিল। “মজন্তা ভারতও 
্র্ণমান পরিত্যাগ করে। পাউগ্ডের সহিত টাকার বিনিময হার তবশ্থ অপরিবঠিত রাখা হয়। তখন 
ভারতের অন্ন্ত,র অবশ্থ গৌপা ও পত্রমুদ্রাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু পাউনের সহিত বিশ্মিংহার নির্দিষ্ট থাকায় 
বৈদেশিক প্রযোজনে টাকাকে পাউগ্ু-স্টাহিংযে ভাঙন যাইত। গুএজন্য এসমযেখ ভারতীয় মুদ্রামান স্টাণিং 



'গ্রদিধহ লাক দামে গরিটিত। পাউও তখন পররমু্ধানানে (8৮992 ০0757 হসি90575 1 সারা 
| ই ১৯৩৫ সালের জাঙ্গুয়ায়ী মাসে রিজার্ভ বাক হইয়াছে 'এই বাবস্থা ১৯৪৩৬ সাল পর্যন্ত বজায় থাকে । ৰ 

প্রৃতিঠা এই সমল্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ইঠ5| আইনগতভাবে দেশে মুদ্রা প্রচগন ও নিষস্ত্রণ বতৃপনগী 

নিযুক্ত হয। ঢাকা ও পাঁউণ্ডের বিনিমষ হার বজাষ রাখ! ও টাকার বৈদেশিক বিনিময নিষন্ত্রণের ভার ইহার 

উপর অসিত চয। কেন্দ্রীয় ব্যান্মঝপে রিজার্ভ বাঞ্চের পতিষ্ঠার দ্বারা ভারতের মু্রীব্যন্থা পূর্ণাঙ্গ হয। 

খ. বতর্মান মুদ্রোব্যবস্থ। 
[যাবো ০০774 02 ০0 78152৭0% 

১৯৪৬ সালেব ১লা মার্চ ভাবত আন্তশ্রা্কি মু।ভাগডাবের (176010015010)9] 01 01006) 

17500) সদস্য হইবাব ফলে ভাবতে মুদ্রামানে একটি নৃতন পবিব্ঙভন ঘটে। ইহাব দ্বাব। 
টাকাব সহিত স্টালিংঘেব দীর্ঘকালেব বন্ধন ছিন্ন হয এবং ভাবত স্বাধীন হইখাব পূর্বেই এ 
তাবিখ হইতে ভাবতীব মুদ্রা আইনেব দৃষ্টিতে একটি স্বাধীন মুদ্রা পবিণত হ্য। ভাবতের 
বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থাব বৈশিষ্টযগুণি সংক্ষেপে বিবৃত হইল। 

১. ভারতের বতমান মুদ্রাব্যবস্থ। একটি পত্রমুদ্রাব্যবস্থা 8 কাবণ ১ টাকা 
পত্রমুদ্রা (0100 1701)00 7)21)07 001০ )ও ১ টাঁকাব ধাতৃমুদ্রাকে দেশেব আউনসংগত মুর 

(14981 1001)007 107০5 ) ও মান মুদ্র। (3870200. 0107005 ) বলিষা গণ্য কব 

হইয়াছে। তবে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাগাবেন সভ্য হওযাষ, ভাবতীষ মুদ্রাব সহিত আন্তর্ভতিক 
্বর্ণমানের সম্পর্ক বহিঘ'ছে। কাবণ, আন্তর্জাশ্ক মূদ ভাগ্ডাবেব সভ্য হইবাব সময, প্রথামত 
ভাবতকে টাকার স্বর্ণযূ।া ঘেষণা কবিলে হইয়াছে । স্থুন্বাং ভাবত মুদ্রাব নির্দিষ্ট সবর্ণূল্য 
নির্ধাবিত হওঘায ভাবন্বে মুদ্।ঘান অও)ন্তবীণশেতে। পত্রমুদ্রামান হইলেও আন্তর্জাতিকভাবে 
ইহা স্বর্ণ নামান (লিঘ। গণ। কব। ফায। 

২. অন্যান্য দেশের মুদ্রায় বিনিসয় যৌগ্যতা £ আন্র্জীতিক মুদ্রাতহবিলেব 
উদ্দেশ্য উহ।ব সদন্ৃদেশগুল্িব পবম্পবেব মুদ্রাথ অবাধ বিনিমঘ প্রবতন কব।। তবে, যতদিন 
পর্স্ত উহাব অনপপ পবিবেশ সষ্টি ন| ত", তন্দিন সামধ্ক ব্যক্থ। হিসাবে উহাব সাস্যদেশগুলি 
নিজেদেব মুদুব টৈধেশিক খিনিমনে শিথন্ক। কৰিছে গাবে।  তিদন্ুঘাধী ভাবতেব মুদ্রাও অন্থা' 
সাস্তাদেশেব মুদ্রা পবিন গলখোগা এ ণাভি কবি শে এডন্াই স্টালিংবেৰ পূর্ণেব কঠিন বন্ধন 

ছিন্ন হইযাহে। কিন্তু সাদধিক থ্য-স্থ। হিমাবে ভাবঙ মুদ্রব বৈদেশিক বিনিমষও বিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কতক নি স্থিত হ5ত্ছে। 

৩. পত্রমুদ্র।£ দেখে ॥) গচছিন মুদ্ধণ নন্যে পত্রমূদ্রাব পবিমাণই অধিক। 

বর্তমানে ১৯১ ২৯১ ৫২৬ ১০৯, ১১০৯২, গ ১০০০৯ %০০০২১ ৩*১০১০০০২ টাকা মূন্যেব পত্রমুদ্র 
গ্রচলি 5 বহিবাঠে। ইচাথেখ খব্যে ১২ টাকার পতরমু্। ভাবত সবকাবেব অর্থদপ্তব কতৃক 
প্রচলিত হয। ন্য/ন্য প্তমুদ। বিজার্ভ থ্যাঙ্ক গ্রচণন কবে। ১৯৬৪ সালেব মার্চেব শেষে 
ভাবতে ২৪১১ কোটি ট।কাব পতমুদ্র। গচগিভ (1089117060১ 17 01001801010) ছিল। 
ধাতুমুদ্রাব মধ্যে ১ টাকাব ধাঁতমুদ্রা ও এল্পতব মূল্যে মুদ্রা বহিথাছে। সর্বপ্রকার মুদ্রাব 
মোট প্রচলিত পবিমাণ ১৯৬৪ স'শেব মরর্চে ছিল ২৬৭০ কোটি টাকা । 

8. পত্রমুদ্রার জন্য জমার পদ্ধতি £ ভাবতে বমানে পত্রমুদ্রব জমার পদ্ধতির 
পরিবর্তন ঘটিযাছে। ১৯৩৪ সালে বিজার্ড ব্যাঙ্ক আইন দ্বাবা ভাবতে আনুপাতিক জম। 
তহবিল ( [70190100178] [395075০9596] ) পদ্ধতি এবতিত হইয়াছিল | উহাতে নিযম, 

ছিল যে, মোট প্রচলিত পত্রমুদ্র/র ৬০ শতাংশ ভারত সরকাবেব খণপত্র, হুণ্ডি ও রৌপ্যমকরায়, 



জমা রাখিতে হইবে। বাকি ৪০ শতাংশ জম রাধির্ভে হইধৈপ্বণ ও ন্টালিং পাওনা ব! 
ঞ্ছণপত্রে। উহার মধ্যে ত্বর্ণেব মুল্য ৪০ কোটি টাকার কম হইবে না। পরে ১৯৪৬ সালে 
ান্তর্জাতিক মুদ্রাতাগ্াবেব মদস্ত হইবাব ফলে পত্রমুদ্রাব জামিন হিসাবে অন্যান্য বিদেশী মুদ্রাব 
গরণপত্র ব। পাওনা গ্রহণযোগ্য হয। তাগ্সাবে বিজার্ড ব্যাঙ্ক আইন সংশোধিত হয । 

কিন্তু দ্বিতীষ পবিকল্পনাকাগে খিদে” মুদ্রব সংকটেব দন ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
আইন সংশোধন কবিখ। পত্রমুদ্রাব আঙ্কপাতিক জম! পদ্ধতিব পবিবর্তে ন্যুনতম জমা পদ্ধতি 
€ 0 13055 3996০15 ) প্রবতিত হয। ইহাতে ত্র্ণে ১১৫ কোটি টাকা ও 

বিদেশী মুদ্রা ৪০০ কোটি, মোট ৫১৫ কোটি টাকবি ন্যুনতম জঘ। বাঁখবাব নিঘম প্রবর্তিত হয। 
পরে ১৯৫৭ সাপে পুনবাষ বিদেশী মুব্রাব সংকট গভীব হইলে বিদেশী মুদ্রাব জমাব পবিমাণ 
কমাইযা ৮৫ কোটি টাকা কব! ্য। অর্থাৎ ত্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রাঘ মোট ২০০ কোটি ( ১১৫ 
কোটি টাকা+৮৫ কোটি টাকা) টাক। জামিন বাখিবাব নিষম প্রবতিত হয। এজন্যই ১৯৫৭ 
সালে পুনবাম বিজন ব্যান্ক আইন সংশোধিত হঘ। এই নূতন গদ্ধভিতে ১১৫ কোটি টাকাব 
স্বর্ণ জম বাখিতে গিব। নৃন কবি স্বর্ণ কিশিততে হয নাই । পৃ্োব জমা তহবিপে খে স্বর্ণ ছিল 

তাহাই বর্তমান অগ্জাতিক বাজার দাগ ১১৫ কোটি ঢাকা মৃমোব অম'ণ বগি নির্ধারিত 
হইযাছে। এই সংশোধনে আব একটি উদ্দেশ্য হিণ সবক বেব ঘাট্তিব্যষেব নীতি অন্তযাধী 
সথবিধামত মুদ্রা প্রচলন দৃদ্ধিতে সাহায্য ক || কাচ) প্রচসি» গত্রমুদ্রাব পবিমণ থাহাই হোক 
ন। কেন এঈ পদ্ধঠ্তে জন'ব পরিমাণ বুদ্ধিব কে [ন যোজন নাই । ইথাতে ভাততেব মুদ্ধ। 
ব্যবস্থাব সন্প্রসাবণশীলন। ৭ গ্ধ গ|ইয।ছে | আবস্ত ২ হহ। দ্বাব। হচ্ছ।নৃও ণত্রমুদ্র। প্রচলনেব স্থুবিধা 

বৃদ্ধি পাইল বিচ মূদ্।91 টন অ।এ-কা ১ পণ্টধাতে, অনেকে এ৭ সমানেচনা বল ছে 
৫. দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা 2 বামন সুদ্রাব্যবস্থাৰ অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল 

সাঁ্র“ক কালে দশমিক মুদাব গুচান। পৃবে ১৯০৬ সলেব মুদ্রাঙ্কন আইশ অগ্পাবে ভাবতে 
১ ট!কাব মুদ্রদ নদে ৮ আন], ০ আন], ২ অনা, ১ আন, ২ গস, ১ পদ ১ পাই 
প্রভৃতি মুদ্র। প্রচণিত ছিপ। হাংদেব সকনগুটিই হিল প্রতীক মুদ্র। ( 6০107) 01079) )। 
অর্থাৎ উহ দেব ।লথি * মূল্য অপে্। ধাওব মূল্য অল্প ছিপ। ১৯৫৭ খাণে দশমিক মুদরাবযবস্থ 
প্রবতনেব দা-। এ নকল প্রতীক মুদ্রাঘ পৰিধর্তে টাকাকে ১০০ ভাগে ভাগ কব্যা৷ উহাব 
এক একটি অসণকে ১ পহস| নাম দেপয|। ভউঘাছে। এপং খুশতন সপ মুলোব প্রতীক 
মুদ্রাব স্থলে ১ প, ২. পণ ৫* প. ১০ প,ই৫ প. ও ৫৭ পঞ্সান নৃতন প্র" শীক মুনা প্রথতিত 
হইযাছে। রিনার বিজ্ঞানসম্মন কা! ও হিসাকাহেন স্ববিঝ, এই ছুই উদ্দেশে এই 
সংস্কাব কব। হইথাছে। ১৯৬৪ সালেব মঞ্চে শেষে ভ।৭5 ৯০ কোটি টাঁকাব স্ল্পমূণে/ব 
দশমিক মুদ্র! প্রচলিত ছিণ। 

স্টালিং পাওনা 
87751911091 8 0159 

গত দুই দশকে ভাবতেব অর্থনীত্িক আলোচন। প্রসণে ই গণ্ডেব নিকট ভাবতের শ্রাপ্য 
অর্থ, অর্থাৎ স্টালিং পাওনাব কথা৷ বহুবাব আলোচিত হইযাঁখে। বিবিখ দিক দিযাই ইহা 
তাৎপর্ধপূর্ণ। দ্বিতীঘ মহাযুদ্ধেব পূর্বেও ভারতে প্রচলিত পত্রমু্রাব ভন্য জমা হিসাবে কিছু 
পরিমাণ *টাগিং পাওন। ইংপণ্ডে র।খিবার ব্যবস্থা ছিলি। কিন্তু পত্রমুদ্রার জামিন হিসাবে উহার 
আর কোন গুরুত্ব ছিল না। ১৯৩৮-৩৪ সালে ইংশণ্ডে রক্ষিত এইরূপ স্টালিং পাঁওনার পরিমাণ 



ও 

ছিল ৬৬:৯৫ কোটি টাকা । অথচ ৬ বৎসর পবে ১৯৪৫-৪৬ সালে হইংলগ্ডের নিকট প্রাপ্য 
স্টার্লিংযেব পরিমাণ ছিল ১,৭৩৩ কোটি টাকা । 

কারণ (09492৭)$ ইংলগ্ডেব নিকট প্রাপ্য স্টালিংযেব এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিব প্রধান 
কাবণ চাবিটি ঃ ১. মিত্রশক্তি দ্বিতীষ মহাযুদ্ধকালে ভাবতে যুদ্ধেব জন্য যে বিবাট পবিষাঁণঁ 
সামবিক ও বেসামবিক ভ্রব্য এ্ম কবে তাহাব মূল্য স্টার্লিংষে পবিশোধ কবে। উহা ইংলগ্ডে 
জমা হয। ২. ইংলগ্ সবকাব ভাবত সবকাবেব যুদ্ধব্যযেব একাংশ বহন কবিতে বাজী হয 
৩. ভাবতীযগণেব হস্তে ভলাব ও অন্যান্য বিদেশী মুদ্রা (স্টানিং বাদে ) যাহা সঞ্চিত ছিপ 
তাহাব সকলই ( বৃটিশ ) সামাজ্য ডলাব তহবিলে (1771)170 ]001127 [১০০] ) অপসাবিত 
হয়। ৪. ভাবতেব বৈদেশিক ব।ণিজ্যে তৎকালে অনুকূল উদ্বত্ত ঘটিয়াছিল। উহাব দরুন 
ইংলগ্ডে ভাবতেব পাঁওনা অর্থ সঞ্চিত হয। 

ফলাফল ([:££565 )৪ একদিকে ইংপণ্ডে যতই স্টালি" পাওন|। জমা হইতে থাকে 
ততই ভাবতে উহাব ভিত্তিতে 'ত্রমূদ্র।ব প্রচলন বৃদ্ধি কব। হ্য। অর্থাৎ এইবপে অতিবিক্ত 
টাক! স্থাস্টি কবিষ| মিত্রশক্তি ভাবতে াহাদেব সমস্ত যুদ্ধেব ব্যঘ নির্বাহ কবে। ইহাব ফলে 
ভাবতে ভযাবহ মুদ্রাম্ীতি দেখা দেষ ও উহাব দকন দেশব[সী অবর্ণনীয় ছুর্দশ। ভে।গ কবে। 

আদায় ( £৪৪1199101)2 যুদ্ধব পব ভাবতেব নিকট ইংলথ্েব এই দেন! পকি- 
শোধেৰ প্রশ্ন ওঠে এবং ইংলগডের দিক 5ইতে ইহাতে সবিশেষ অনিচ্ছা দেখ] যায । অবশেষে 
১৯৪৭ সালে ও ১৯৪৮ সালে দুইটি টুক্তিব দ্বাব। স্ট্রিং দেন| পবিশোবেব পদ্ধতি স্থিব হ্য। 
প্রথম চুক্তিতে স্থিব হয যে কিঙ্িতে এই দেন। শোধ কৰা হইবে । এবং এজন্য ব্যাঙ্ক অব 
ইংলগ্ডেব নিকট ১নং ও ২নং হিসাব নামে বিজাভ ব্যাঙ্কেন ছুইটি হিসান খোলা হয। প্রথমটি 
চলতি হিসাব ( 007910 4১০০07506)1 উহাতে স্টালিং পাওনাব মধ্যে ৬৫ কোটি পাউণড 

জমা কব! হ। এব স্থিব হয যে “খন হইতে চলতি বাণিজ্যেব মেনদেনেৰ উদ্ৃত্ত উহাতে 
জমা হইবে এবং এ ঠিস।ব হইতে প্রযোজনম ৩ ভাবত টাক] তৃনিবে। আব দ্বিতীয হিসাবে ঝ|দ 
বাকি ন্টালিং পান জম। কঝ| হথ। স্টাপিং পাখ্নাব এই অংশ অবিলম্বে তোলা যাইবে না 
বলিষা স্থিব হব (100. 4১০00010)। দ্বিতীয় চুক্তি দ্বাবা ১৯৫১ সালেব জুন মাস পযন্ত 
৪ বসবে ১৬ ** “কাটি পাউও্ড তুপিবাব ব্যবস্থ| হয। ১৯৫১ সালেব জুন মাসে পুনবাঘ একটি 
চুক্তি দ্বাব| ৯৯৫৭ সাশেব জুন মাস পথন্ত ২নং হিসাব হইতে ১ন হিসবে ৩৫ ০০ কোটি পাউপ্ড 
স্থানান্তবিত কবিব।ব ব্যবস্থা হা। ইহাও স্থিব হয যে ১৯৫৭ সতের জুন মাসেব পৰ 
২নং হিসাবে বকেদ| অর্থ ১ন২ হিসাবে স্থান।ন্তবিত হইবে। 

". স্টাগং পাওন। হইতে পাকিস্তানেব প্রাপ্য, বৃটিশ কর্মচ।বীদেব পেনসন, বুটিণ সবকাব 
কৃ পবিন্যক্ত সাভস-্ধামেব মূল্য প্রভৃতি বাদে, ভাবতসবকাবেব প্রাপ্য অংশ দঁডায় গ্রাষ 
১,০১০ কোটি টাক! । উহ হইতে টাক| ভোলা ফলে ন্টার্সিং পাওনাব পবিমাণ কমিযা প্রথম 
পবিকল্পনাব প্রাবন্তে %1ডাষ ৮৮৪ কোটি টাক।। প্রথম পবিকল্পনাব ব্যযেব দরুন, পবিকল্পনাব 
শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে উহাব পবিমাণ দাডায ৭১৪ কোটি টাকা । দ্বিতীঘ পবিকল্পনাকালে 
খান্য . আমদানি বৃদ্ধি ও প্রচুব পুঁজিন্রধ্য আমদানি ও লেনদেনেব ঘাটুতিব ফলে মুদ্রা 
নংকটেব দন, স্টালিং পাওন। তোল! হইতে থাকে । ফনে ১৯৬১ সালে বিজার্ভ ব্যাঙ্কে নিকট 
স্টালিং পাওনাব পবিমাণ হাঁস পাইয৷ ১৩৫ কোটি টাকায পবিণত হয়। বর্তমানে ইহ! 
পত্রমুদ্রার অপবিহার্য জামিন হিসাবে গণ্য কবা হইতেছে । এইবপে দ্বিতীয় পরিকল্পনাব শেষে 
গত দুই দশকেব একটি গুরুত্বপূর্ণ সঙগস্তাব অস্তর্ধান ঘটে। 



শু সযানানসাস ৮ 

টাকার বহিবিনিময় মূল্য তাস 
৬০৮10421008 071 217757 ৯০ 72779 

ভারতে বর্তমানে পত্রমুদ্রামান রহিয়াছে। এই ব্যবস্থায় দেশীয় মুদ্রার সহিত বিদেশী 
"্ুদ্রার বিনিময় হার সরকারকে বীধিয়৷ দিতে হয় এবং উহা! বজায় রাখিবার জন্য দেশীয় মুদ্রার 
সহিত বিদেশী মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিতে হয। এইবপ অবস্থায় সরকার ইচ্ছা ও 
প্রয়োজনমত দেশীয় মুদ্রার বহিধিনিময়হার হ্রীসবৃদ্ধি করিতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যে ও 
লেনদেনে ঘাটতি চলিতে থাকিলে, উহার প্রতিকারের জন্ত অনেক সময মুদ্রার বহিষিনিময় 
হার হ্রাস করা হয়। ইহাতে বিদেশী মুদ্তায় দেশীয় মুদ্র। সস্তা হয় এবং দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী 
মুদ্রার দর বাড়ে। স্থৃতবাং একই পরিমাণ দেশীয় দ্রব্য বিদেশীর। কিনিলে, উহার দাম বাবদ 
পূর্বাপেক্ষা! অল্প পরিমাণ বিদেশী মূদ্রা লাগে। অর্থাৎ বিদেশীদের নিকট দেশীয় পণ্য সস্তা হয়। 
স্থতরাং রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার দর বাড়ে বলিয়া, একই 
পরিমাণ বিদেশী দেন! শোধ করিতে পূর্বাপেক্ষ৷ অধিক দেশীয় মুদ্রা লাগে । অর্থাৎ পূর্বের 
মত একই পরিমাণ বিদেশী ভ্রব্য আমদানি করিলে উহার দাম দিতে পূর্বাপেক্ষা বেশি দেশীয় মুদ্রা 
প্রযোজন হয়। অতএব আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়ে। স্থৃতরাং আমদানি হাস পায়। 
এইব্পে রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হাস করিয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের ও লেনদেনের ঘাটতি দূর 
করিবার জন্য দেশীয় মুদ্রার বিশিময় হার হাম একটি জনপ্রিঘ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয। 
কিন্ত ইহার অস্থৃবিধা এই যে, এই পদ্ধতি সাময়িক ফলদান করে মাত্র । 

অন্যান্ত দেশে, মুদ্রার বিনিময় হার একাধিকবাব হাসের ঘটন। দেখ! গেলেও ভারতে ১৯৪৯ 
সালে যে টাকার মূল্য হ্রাস কর! হর, তাহ। ভারতে মুগ্রাব্যবস্থাব ইতিহাণে প্রথম । ১৯৪৯ 
সালের ২০ শে সেপ্টে্র টাকার ডলার €মাকিন) মৃন্য ৩০২২৫ সেন্ট হইতে ২১ সেন্ট-এ 
এবং স্বর্ণমূশ্য ০*২৬৮৬০১ গ্রাম হইতে ০"১৮৬৬২১ গ্রামে হ্াস কর! হয। একই সময়ে 
্টাললিংয়ে মূল্য একই অন্ুপাতে হ্থাস করাতে টাক! ও ন্টারসিংঘের পূর্বেৰ বিনিমঘ হার (অর্থাৎ 
১ট1-১ শি. ৬ পে) অক্ষুন থাকে । অর্থাৎ টাকার ডালার ও স্বর্ণমূল্য ৩০৫ শতাংশ হাস 
করা হয। 

কারণ (0৪5999 ): সরকারী বক্তব্য অনুযায়ী নিম্নোক্ত কারণে টাকার বহিধিানময় 
মূল্যহাস প্রয়োজন হইমাছিল। 

১. ১৯৪৬ সাল হইতে বৈদেশিক বাণিজ্যের, বিশেষত ডলাব এলাকার সহিত বাণিজ্যে 
ভারতের ঘাট্তি ক্রমান্থয়ে বাড়িতে থাকে । (এই লকল দেশগুলির সহিত লেনদেনের ঘাট্ুতি 
১৯৪৬ সালে ৪৮৪ কোটি, ১৯৪৭ সালে ৮৫৮০ কোটি ও ১৯৪৮ সালে ৪৯৬৬ কোটি টাকা" 

হয়।) ১৯৪৮ সালে মোট লেনদেনের ঘাটুতি হয ১২২ কোটি টাকা। ১৯৪৯ সালে উহ্। 
১৪৬৬ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ইহার প্রতিকারের চেষ্ট। মুদ্রামূল্য হাসের একটি কারণ। 

২, এ সময়ে ইংলগ্ডের বৈদেশিক লেনদেনেও, বিশেষত ভলার এলাকার সহিত বাণিজ্যে, 
ঘাটতি দেখ! দেয়। ইহাতে স্টালিং এলাকার কেন্দ্রীয় বিদেশী মুদ্রার তহবিলের উপর অত্যন্ত 
চাঁপ পড়ে এবং উহী! ক্রমাগত কমিতে থাকে । (১৯৪৯ সালের ১লা মার্চ হইতে ইহার পরিমাণ 
৫৫২০ কোটি পাউও্ড হইতে কমিয়া ১৯৪৯ সালের ৩০শে জুন ৪০৬০ কোটি পাউগ্ডে দাড়ায় ।) 
উপায়বিহীন হইয়া ১৯৪৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ইংলগ পাউণ্ডের ডলার মূল্য ৩০৫ শতাংশ 
হ্বাস করে। ইংলগ পাউগ্ডের বিনিময় মৃগ্য হ্রাস করায়, স্টাপিং এলাকার সহিত বাণিজ্য অঙ্ষু্ 
রাখার জন্য, ভারত সরকারও টাকার ডলার মূল্য ৩০'৫ শতঞ্জণ হাস করেন। 



৩. ভারতের বাণিক্টয প্রধান্তমইংলগ্ড ও স্টালিং অঞ্চলের সহিত পরিচা্সিত' হউন, 
স্টা্লিংয়ের মূল্য হ্রাসের সমতালে টাকার বহিধিনিময় মূল্য হাঁস না করিলে ভারতের রপ্তানি 
দ্রব্যের দাম স্টালিং এলাকায় অধিক হইত। তাহাতে ভারতের হাঁসমান রপ্তানি আরপ' 
গুরুতবরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। বরং টাকার বহিধিনিময় মূল্য হাসের ফলে, স্টালিং এলাকায় 
সহিত বাণিগ্য অক্ষুণ্ন থাকিবে। 

৪. ইহাতে ডলার এলাকা রপ্ঠানি বৃদ্ধি সম্ভব হইবে । 

ফলাফল (1:££5065 )ঃ ১৯৪৯ সালের ২শে সেপ্টেম্বর টাকার মূল্য হ্রাসের দরুন 
অনুকূল ও প্রতিকূল ছুই প্রকার ফলাফল দেখ। যায়। 

ক. অনুকূল প্রতিক্রিয়া 8 ১. ডলার অঞ্চলে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৯ 
সালের প্রথম তিন মাসের তুপনাঘ ১৯৫০ সালের প্রথম তিন মাসে উহা ৬৯ শতাংশ বর্ধিত হয়। 
২. ভারতের মোট রগ্তাণিও বৃদ্ধি পাঘ। মুদ্রূল্য হাসের পরবর্তী ছয় মাসে, উহার পূর্ববর্তী 
ছ্য মাসের তুলনাষ মোট রপ্তানি ৪৯ শতাংশ বর্ধিত হম। ইহার ফলে, ১৯৪৯ সালের শেষ তিনি 
মাসে ও ১৯৫০ সালেব গণম শ্নি মাসে ভাবতের লেনদেনের অন্ঠকৃল উদ্ৃত্ত সৃষ্টি হয়। এবং 
মোটের উপর. ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫০-৫১ সালে 'লমদেনের ঘাটতি কমিয়া যথাক্রমে ১৪২ কোটি 
ও ২২ কোটি টাকায পরিণত ভয। ৩. ভাবনেব স্তুভীবস্ত্র রপ্তানি উল্লেখনীয় রূপে বৃদ্ধি পায়। 
মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর্ববপ্রী নয মাসে “ম।ট রপ্তানি মাএ ২৫ কোটি টাকার স্থলে পরবর্তী ছয় মাসে 

রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়া! ৭:৭ কোটি টাকাৰ পরিণত হয়। 
কিন্তু এই অন্তকুল প্রতিপ্ষাগুণি স্বল্নকালস্থায়ট বলিয়! প্রমাণিত হয়। কারণ ১৯৫০ 

সালের দ্বিতীয তিন মাঁসেই পু্বাষ বহির্বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দেখ! দেষ। 

খ. প্রতিকূল প্রতিক্রিয়। £ ১. ডলার অঞ্চল হইতে খাদ্য ও যন্ত্রপাতি আমদানির মূল্য 
বাবদ বায় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাঘ। ২. পাকিস্তান তখন মুদ্রামূল্য হাস করে নাই। উহার নিকট 
হইতে কাচা পাট ও তুলা প্রস্ৃতি আবশ্যকীয কচামাল ক্রঘ্নের জন্য ডল্গার এলাকার মতই দ।ম 
বেশি পড়িতে থাকে । ৩. মুদ্র/মূল্য হাসের ফলে ভারতের মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৯ 
সালের আগস্ট হইতে ১৯৬০ সালের জুন মাসে যৃলাস্তরের স্থচক সংখ্যা ৩৮৯ হইতে বৃদ্ধি 
পাইয়া ৩৯৫'৬-এ পবিণত হয়। 

মন্তব্য £ সর্বণেষে ম্মবণযোগ্য ফে, মু্রামূল্য হ্রাসের সহিত বাণিজ্য ও লেনদেনের যে 
অন্ুকুন উদ্বত্ত ঘটে তাা সম্পূর্ণরূণে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নহে । উহা আমদানি হ্রাসের চেষ্টারও 
আংশিক ফল। কাবণ মুঝ্রামূল্য হাস কবিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতসরকার আমদানি হাসের জন্য 
কতকগুলি কঠোর ব্যবস্থ। গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থতারাং মাত্র বাণিজ্য ও লেনদেনের সাময়িক 
উদ্বৃত্ত স্ষ্টি এবং সেক্ষেত্রেও আমদানি নিয়ন্ত্রণের কঠোরতার কথা মনে রাখিলে, টাকার মূল্য 
হ্রাসের দ্বারা সত্যই ভারতের কতখানি মঙ্গন হইঘাঁছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে । ভারত সরকার 
যখন মুদ্রামূল্য হাসের সিদ্ধান্ত ঘে|ষণ। করেন, সে সময অনেকে উহার সমালোচনা করিয়। 
বলিয়াছিলেন, যে ইহাতে ভারতের সবিশেষ উপকার হইবে না কিন্তু অপকার যথেষ্ট হইতে পাঁরে। 
কারণ, ভারতের আমদানি দ্রব্যগুলি প্রধানত ডলার এবং যে সকল অঞ্চল মুদ্রামূল্য হাঁস করে নাই 
তথাকার। এবং উহার এরূপ যে আমদানি না করিলে চলে না। মুদ্রামূল্য হাসের দ্বার৷ 
ইহাদের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে; আমদানির পরিমাণও কমান যাইবে না। অপরদিকে 

"ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য সুযোগ খুঝ্জ সীমাবদ্ধ। মুদ্রামূল্য হাস করিয়! উহাদের বিদেশে সম্ত। 



দিলেও, উাঁডিদা থিশেষ বাড়িবে না। হহা ছা ধুজার বিনিময় মূল্য সাদ করিলে, 
পের অভ্যস্তবীণ সুন্যস্তর বাড়িতে পারে। ভাবতে মুদ্বামূল্য হাসের পরবর্তীকালের ইতিহাস 
ইইতে সমালোচকদের সাবধান বাণীই অনেকাংশে সত্য হইযাছে। 
ব্রি 

সক্প্রিতিক বিদেশীমুদ্রা সংকট 
7) 77000 ৭ দ015,1 01 175074৯0175 071919 

অর্থনীতিক উন্নষনেব চেষ্টায ভাবতেব মত অনুন্নত দেশগুলিব উন্নযন কার্যক্রম রূপাষণেব জন্য 
যথেষ্ট পবিমাণে পুঁজি দ্রব্য ও অত্যাবশ্যক নানাৰপ কীচামাল আমদ।নিব প্রযোজন হইয়। থাকে । 
যতদিন পযন্ত ইহারা আত্মনির্ভবশীল উন্নয়নে পায়ে ন| পৌছায, অর্থাৎ বিবিধ পু'জিদ্রব্য 
শিল্প প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পযন্ত ইহাদেব আমদানি পবিমাণও খাডিতে থাকে । ইহার 
সহিত ভাবন্দে মত খাগ্যাভাবেব দেশ হইলে, সেজন্যও আমদানি বৃদ্ধি ঘটিতে পাবে। অর্থাৎ 
এক কথায় উন্নযন প্রক্রিষাব দরুন, এসকল দেশেব অর্থনীতিক প্রগতি কিছুদিনেব জন্য আমদানি- 
নির্তব হইঘা পড়ে । আমদানিব জন্য বিদেশী মুদ্র। চাই। বিদেশী মুদ্রা ছুইভাবে সংগৃহীত 
হইতে পাবে। প্রথমত্র, বপ্তানি ধুদ্ধি কবিয্!। দ্বিতীযত, বিদেশী পুঁজি, সাহায্য ও খণ সংগ্রহ 
কবিযা!। বঞ্চানি বৃঁদ্ধব অন্থুবিথা এই যে, এই সকল দেশ সাধাবণত অল্প কষেকটি কৃষিজ ও 
খনিজ প্রাথমিক উৎপন্ন বঞ্চ।নি কবে। অনুন্ুতিব জন্য ইহাদেব উৎপাদন ও বঞ্চানিব বৈচিত্রা- 
কবণ ঘটে নাই। এমতাবস্থায ইহাদেব বপ্তানিব বৃদ্ধিব স্থযোগ সীমাবদ্ধ। অপব দিকে ক্রুত 
উন্নঘনেব জন্য যে বিপুল পবিমাণ বিদেশী মুদ্রাব প্রযোজন তাহ। শুধু খণ ও সাহায্য দ্বাব। সম্পূর্ণ 
সংগ্রহ কবা কঠিন। অতএব, সধ বণভ খে দ্রুত অর্থনীতিক উন্নঘনেব পথ গ্রহণ কবিলে, 
বশ্নোমত দেশও পর বিদেশীমুদ্র। সংকট কুমবেশি পরিমাণে দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। তবে, 
দেশবিশেষে কোন কোন বিশেষ বিশেষ অম্কুল ব| প্রত্কিল অংস্থ। বা ঘটনা বিদেশী মুদ্রার 
সংকটেব তীব্রত! লাঘব বা বৃদ্ধি কবিতে পাবে। ভাবতেব সাম্প্রতিক বিদেশী মৃদ্রাব সংকটের 
আলোচন। কবিবাব পূর্বে এই কথাগুলি মনে বাথ প্রযোজন। 
সংকটের বিবরণ 
800০00৭10৮2 125 ০1575 

প্রথম পরিকল্পনা কালে : প্রধানত কৃষি, সেচ পবিবহণ ও শক্তিউৎপাদন বৃদ্ধিকে 
অগ্রাধিকাব দেওয়া হইযাছিপ, শিল্পে ন্নয়নকে নহে । কাবণ, প্রথমোক্ত বিষৎগুলির উন্নতি 
ছাড়া শিল্পায়নের ভিত্তি প্রস্তুত হয না। তাহাতে ৪** কোটি টাকাব বিদেশী মুদ্রা লাগিবে 
বলিযা হিসাব কব হইযাছিল। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে লেনদেনেব ঘ।ট্তি দাড়ায় ৩১৮ কোটি টাকা । 
উহাব মধ্যে ১৯৬ কে টি টকা বিদেশী সাহায্য হইতে পাওষা যায় এবং বাকি অংশ পবিশোধের 
জন্য ১২২ কোটি ট।কা বিদেশী মুদ্রার তহবিল হইতে তোলা হয়। স্থৃতবাং প্রথম পবিকল্পনায় 
বিদেশী মুদ্রাব সংকট কিছু দেখা দেয় নাই। দ্বিতীষ পৰিকল্পনা যখন আরম্ত হুয় তখন ভারতের 
হাতে বিদেশী ফুন্রাব তহবিলে ছিল ৭৫৯ কোটি টাকা। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে : বিদেশী মুদ্রাব মোট ঘাটতি ১১০০ কোটি ট।ক! হইরে বহিষ্লা 
অন্মিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাব শেষে কার্ধত ঘ।ট্তি দ্রাডায় ১৯২* কোটি ট।কারু। 
দ্বিতীয় পৰিকল্পনা গ্রপয়ন করিবাব সময অনুমিত হইযাছিল যে, বিদেশী মুদ্রার তহবিল হইতে ২৯০ 
কে।টি ট।ক৷ তুলিলেই চলিবে । কিন্ত ঘ।ট্তি বুদ্ধি পাওয়ায় এবং যে, পরিষাণ বিদেশী সাহায্য 
গাওয়া যাইবে বলিয়। আশ। কর! হইয়াছিল তদগেক্ষা ৫* শতহিশি অধিক নাহায্য গাওয়। আক, 

২৩ [1] 



দাধকল্পমীকালের শেষ পধস্ত বিদেশী মুদ্রা তহবিল হইতে ৬** কোটি টকা! তুলিতে হয় [ 

দ্বিতীয় পবিকল্পনাব পচ বসবে বিদেশীমুদ্রার সামগ্রিক অধস্থা। বিশ্লেষণ কবিলে নিয়লিখিত ভিজ 
প্রকাশ পায়। এ পাচ বসবে মোট আমদানি হয় ৫৩৭০ কোটি টাকা, মোট বপ্তানি হয় ৩৯৬৫ 
কোটি টাকাব দ্রব্য । অর্থাৎ ঘটঠিব পবিমাণ ২৩০৫ কেটিটকা। ইহা হইতে রর 

আমদানি ও বপ্তানি খতে অগ্গকুল লেনদেন উদ্ধত ৩৮৫ কোটি ট।কা বাদ দিলে মেট লেনদেন 
উদ্ধৃতেব পবিমাণ দাডায ১৯২০ কোটি টাকা ( এই হিসাবে সবকাবী দান ধবা হয নাই )। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সংকটের কারণ 
৫০৯00525 02775 ০21515 হও 7 570০080 71৭ 

দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে বিদ্রেশীমুদ্রাব তীব্র সংকটে কাবণগুলি নিম্নবপ। ১. পবিকল্পনাব 
ক্ূপায়ণেব অর্থাৎ গ্রচুব পবিমাণে যন্ত্রপতি এষেব জন্য প্রযোজনীয বিদেশী মুদ্রাব পবিমাণ কম 
করিয়। ধবা হইযাঁছিল। ২ পবিকল্পনাষ বিদেশী মুদ্রাব ঘ।টুতি সবকাব অনুমান কবিষাছিলেন। 
কিন্তু মুদ্রাব ঘাটুতি কত দ্রুত বৃথি পাইবে এবং তজ্জনিত সংকট কত গভীব হইবে ও তাহাব 
জন্ত কত সতর্কভাবে ধিদ্েশী মুদ্রাব ব্যবহার শিষন্ত্রর কবিতে ইইথে তাহ। লবকাৰ পুরে বুঝিতে 
পাবেন নাই। ৩, উন্নথনশীল দেশেব এমবর্ধমান আমদানিব প্রপোজন স্কাব পূব হবে উপদন্ধি 
করিতে পাবেন নাই । ফলে, তাহাদেন্ন অনুমিত আমদ।নি অপেক্ষা প্ররুঙপক্ষে আম্দানি 
অধিক হইযাছে। ৪ দ্বিতীঘ পবিবল্পনাৰ প্রথমদিকে বেসস্কাবী ক্ষেত্রে আমদানিও 
অধিক হ্ইয়াছিল। পবিমাণে অত্যন্ত বেশি ন| হইলেও আমদ।নিব সমযেব দিক হইতে ইহ 
মংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি কব্যাছ্থে। ৫ দ্বিতীৰ পবিকল্ননাক লে পব পব ছুই বসব কৃষিব 
ফলন কম হওষায় অত্যন্ত অধিক পবিমাণে খ দ্য আমদানি কবিতে হঘ। দ্বিতীষ পবিকল্পনাষ 
অন্কুমিত হইয়াছিল পাঁচ বসবে ৬০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি কবিলেই চন্বে। কিন্তু 
উহাব স্থনে ২ কেটি টনখাগ্য আমদানি কণ্তে হয। ৬. বস্ত্র শিল্পে ভন্য কচা তুলাও 
অধিক পবিমাণে আমদানি কবিতে হ্য। ৭ ইহা ছাড| সামঘিকভাবে তখন দেশবর্ষা ব্য বৃদ্ধি 
পাঁধ ও উহাব জন্য বিদেশী সাজপবঞ্জাম কিনিতে হ্য। ৮. সামহিকভ ৰে স্থযেজস-কটেব জন্য 
জ্বাহাজী মাশুলও বেশি পড়ে। ৯. আন্তর্জ।তিক বাজাবে মৃণ্যন্তব বৃদ্ধিব দরুন আমদানি 
ভ্রব্যেব ব্যয বৃদ্ধি পায়। ১০, পবিশেষে, বঙ্াানি ব।ণিঙ্গয প্রসাবে খ্যর্থতাও সংকট স্থিব জন্য 
আংশিকরূপে দায়ী। 
জরকারী ব্যবস্থা 
(50৮75 মখ715 781, 1915850 1755 

সংকট বোধেব জন্য সবকাব যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ কবেন তাহা হইল,_১. কঠোবভাবে 
আমদানি নিন্্রণ। ২. বিদেশী মুদ্র। ব্যবহাবেব অনুমতি দানে অগ্যন্ত কঠোবতা অবলম্বন। 
৩, উপযুক্ত বিদেশী মুদ্র। সংগৃহ।ত না হইলে নৃতন কোন আমদানিতে অনুমতি না দেওযা। 
৪, ব্ুপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নানাবপ ব্যবস্থা গ্রহণ। ৫ অতিবিক্ত বিদেশী মুদ্রা খণ ও সাহায্যরূপে 
সংগ্রহের চেষ্টা । এসম্পর্কে একটি বিষব উল্লেখনীয যে, বিদেশী মুদ্রাব তহবিলের দ্রুত হাসেব 
স্মলে, ভাবতের পত্রমুদ্রাব জামিন হিসাবে আইনগতভাবে যে বিদেশী পাওনা! বা লগ্মীপত্র জমা 
রাখিতে হইত তাহা বক্ষ! কবা অসম্ভব হইয়া পডে। এজন্য প্রথমে ১৯৫৬ সালে বিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
ইন সংশোধন করিয়৷ মোট ৪০* কোটি টাকাব ন্যানতম বিদেশী লমীপত্র জম বাধিবাৰ ব্যবস্থা 
হয়। ইহাও পরে অসম্ভব হইয| পড়িতে পারে আশঙ্ক! কবিঘা ১৯৫৭ সালে পুনবায় রিজার্ভ ব্য্ক 
খাইন সংশোধন করিয়া বিদেশ গী্লীপত্রের জমার পরিমাণ কমাইয়া ৮৫ কোটি টাক! করা হয়। 



গুা অন্মুযোনাদর় লন, পর 

ভৃতীয় পরিকল্পনাকালৈ বিদৈষী মুদ্রা £ 
০0856102 £2%079106 খে রে 180 212৭ 

তৃতীয় পবিকল্পনায় মোট আমদানিব পবিমাণ ৬৩০ কোট টাকা হইবে বলিয়া অনুমান 
কবা হইযাছে। (বিদেশী খণ পবিশোধেব জন্য ৫৫০ কোটি +উন্নষনমূক কার্ধেব জন্য 
পুঁজিদ্রব্য ২১০০ কেটি +যন্ত্রপাতিব সংবক্ষণ জনিত ( [72117691709 11)])079 ) আমদানি 

৩৬৫* কেটি টাকা-৬৩০০ কোটি টাকা )। আব মোট রপ্ত।নিব পবিমাণ প্রা ৩৭০০ কোটি 
টক! অনুমিত হ্য। স্থৃতবাঁং তৃতীষ পবিকল্পনাকালে ২৬০০ কোটি ট কাব বিদেশী মুদ্রা ঘাটতি 
হইবে বলিষা! ধবা হয়। তৃতীষ পবিকল্পনাব চাবি বৎসবে বিদেশী মুদ্রাব প্রকৃত অবস্থা বিশেষ 
উতৎসাহব্যগুক নয়। তবে বন্তানিব ন্গেত্রে উন্নতি পবিলক্ষিত হইতেছে ইহা! স্বীকাব কবিতে 

হইবে। এই পবিকল্পনীব প্রথম বসবে (৬১-৬২ ) আমদানি ও বপ্তানি যথাক্রমে ১০৯০ কোটি 
টাক। ও ৬৬০ কোটি ট।ক। , ঘাটতি ৪৩০ কোটি টাকা । দ্বিতীষ বংসবে ( ৬২-৬৩ ) যথাক্রমে 
১১৩১ ও ৬৮৫ কোটি টাক।; ঘাটতি ৪৪৬। তৃতীষ বসবেও (৬৩-৬৪ ) উহা যথাক্রমে ১১৪৩ 
ও ৭৭৭ কে!টি টাকা , ঘাট নি ৩৬৬ কোটি টাক | ১৯৬৪ সালেব ডিসেম্ববে যে বসব শেষ 
হইয ছে সেই বসবে উহা! যথা ক্রমে ১০৭০ ও ৮৩৫ (ঘ।টতি ২৩৫ ) কোটি টাকা হইযাছে বলিয়া 
অনুমিত হইতেছে। এমতাবস্থাঘ পবিত্র ণেব একম'ত্র পথ দেখা যাইতেছে বিদেশী সাহায্য । 
তৃতীয় পবিকল্পনাব প্রথম তিন বৎসবেব ( অর্থাৎ ১৯৬১-৬২ সাল হইতে ১৯৬৩-৬3 সাল পযন্ত ) 

জন্য মোট ২৮৩৩ ৮ কেটি টাকাব বিদেশী খণ, দান ও সাহায্য পাওয় গিঘাছে ১ তাহাব মধ্যে 
১৯৬৩ সালেব ডিসেম্বব পযন্ত ব্য হইমাহিল ১১৯৪ ২ কোটি টাকা । তৃতীয় পবিকল্পনাব চতুর্থ 
বৎসবেব জন্ত (১৯৬৪ ৬৫ ) প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রাব অন্থুমিত হিসাব ৫২৪ হইতে ৫২৮ কোটি 
টাক। এবং ইহাব মধ্যে 410. [01019 (005০01৮7010, ৪৯০ কোটি টাকা সংগ্রহ কবিয়া 

দেওধাব প্রতিশ্রাতি দিযাছেন। 
ভূতীয় পরিকল্পনা কালে পুনরায় বিদেশী মুদ্রার সংকট (£9:518 6:0139786 

10101016170 10 6112 01011001910, ) দ্বিতী পবিকল্পনাব শেষ দিকে নানারূপ ব্যবস্থা! 

অবলম্বনেব পব, বিদেশী মুদ্বাব সমস্। সাম্যিকভাবে কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেও উহাব স্থায়ী 
সমাধান ষে স্থদৃববর্তী তাহা জানা ছিল। তৃতীষ পবিকল্পনাকালে বিদেশী মুদ্রাব অন্গমিত 
প্রযোজন হইতেও, এ সম্পর্কে যে ভবিষ্তে ছুশ্চিন্তাব অবকাশ থাকিবে তাহা ধবিয়াই 
লওয়! হইযাছিল। তৃতীয় পবিকল্পনাব প্রথম বসবে ১৯৬১ ৬২ সালেই বিদেশী যুদ্রাব 
ঘাটুতিব দরুন দেশেব বিদেশী মুদ্রা তহবিশ কমিষ! যায। কিন্তু মে সময বপ্তানি বৃদ্ধি ও 
১৯৬৩ সালে বিদেণী সাহায্যেব উতকৃষ্টতব ব্যবহাবেব দ্বাবা! স্কট কাটান হয এবং ভবিষ্যতে 
মোটামুটি হাবে সন্তোষজনক মাত্রাষ বিদেশী মুদ্রাব তহবিল বজা থাকিবে বলি! আশা হয়। 
কিন্ত সে আশা মিথ্যা প্রমাণিত কবিযা ১৯৬৫ সালেব ফেব্রুয়াবী মাসে বিদেশী মুদ্রাব তহবিল 
কবিঘা ৭৯ কোটি ট।কাষ পবিণত হ্য। ইহা আইনত যে ন্যুনতম বিদেশী মুদ্রাব তহবিল 
খাকাব কথা (৮৫ কে।টি ট ক।), তাহাপেক্ষা কম। অথচ, ১৯৬৪ সালে বপ্তানিঘ্বাবা অজিত 
আয় পূর্বাপেক্ষ1! ৫২ কোটি ট।কা বেশি হইযাছিল। 

অর্থমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণমাচাবী বর্তমানে বিদেশী মুদ্রা তহবিল কণ্মবাব ষে তিনটি কাবণ নির্দেশ 
কবিয়াছেন তাহা হইল,_-ক. খাগ্য এবং বাসায়নিক সাব ইত্যাদি অধিক আমদানিব দরুন 
মোট আমদানি বেশি হইয়াছে (১৯৬৩ সালে ১১৭৮ কোটি টাকাব স্থলে, ১৯৬৪ সালে 
১২৫০ কোটি টাক)। গু 



রগ, বিদেন াহাজ ভাড়া, বিদেশী খণের সুদ প্রান, ইত্যাদি কারণে বিদেশী মুদ্রা বদ 
রথ গ্রদান করিতে হইয়াছে। ইহ ছাড়াও, বেআইনী আমদানির মৃল্যপ্রদাল িঠ 
এবং বিদেশী সাহায্য যথাষথ ব্যবহারে অক্ষমতা প্রভৃতি কারণও এই পরিস্থিতির জন্ দায়ী ॥ 

সমাধানে সরকারী ব্যবস্থা (305 106850125 )$ এই সমস্তার আগত সাধানে 
মে সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে তাহা এই £ ক. আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিল হইতে জরুরী খপের 
জন্য (8090. 73 108) বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইতিপৃবেই বর্তমান পরিকল্পন! 
কালে আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিলের নিকট আমাদের দেনা হইয়াছে ২০ কোটি টাকা। 

খ. আমদানি কঠোর ভাবে সংকোচনের উদ্দেশ্যে খাগ্তা, রাসায়নিক সার, কীটনাশক 
ব্য, পুস্তক, পরিবার পরিকল্পন! সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় আমদানির 
উপর মূল্যের ১০% নিয়ন্ত্রণ মূলক আমদানি শুন্ক বসান হইয়াছে । 
_. গ. ব্যাঙ্করেট ৫% হইতে বাড়াইয়৷ ৬% কর! হইয়াছে। 

ঘ. রপ্তানি আরও কাড়াইয়৷ আরও বেশি বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের উপর জোর দেওয়া! 
হইতেছে এবং এজন্য বর্তমান বাজেটে বঞগ্টানিকারিগণকে বিশেষ স্থবিধা দেওয়! হইয়াছে । 

ড. আরও অধিক পরিমাণে বিদেশী পুঁজি দেশে আকষ্ট করিবার চেষ্টা কর| হইতেছে । 
ভারত ও আন্তজাতিক মুদ্রীভাগার 
[015 & 295 হাহ সা ৯ 71081, 91018 8 চা) 

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর সকল প্রধান দেশগুলিতে ব্বর্ণমান ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের 
পরে নান! কারণে স্বর্ণমদ্রামান বজ্জায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। বহুবিধ পরীক্ষার পর শেষপযস্ত 
১৯৩১ হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে পৃথিবীর সকল প্রধান দেশই ন্বর্ণমান পরিত্যাগ করে ও 

পত্রমুদ্রামান গ্রহণ করে। ইহার ফলে প্রত্যেক দেশই নিজ্ধ নিজ মুদ্রার বহিখিনিময় মূল্য 
০(৪66079] ৮106 ) নিম্ত্রণ করে। ইহাতে নানারূপ জটিলতা সৃষ্টি হয়। বপ্তানিবৃদ্ধি ও 
আমদানি হ্রাস করিয়৷ আন্তর্জাতিক লেনদেনের অনুকুল উদ্বৃত্ত স্ষ্টির জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
প্রতিযোগিতামূলক ভাবে মুদ্রার বহিহিনিমন্ত মূল্য হ্রাস চলিতে থাকে । ইহাতে আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য হাস পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবত্তীযুগে যাহাতে এই তিক্ত ও অন্বস্তিকর অবস্থার 

" প্ননরাবৃত্তি না ঘটে এবং বিভিন্ন দেশের পত্রমুদ্রামান থাকাসত্বেও যাহাতে সকলদেশের মুদ্রার 
. ঝহিধিনিময় মূল্যের স্থিরতা থাকে, ও উহারা সহজেই পরম্পরের সহিত বিনিময়যোগ্য হয় এবং 
ইহার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে, সেজন্য যুদ্ধকালেই মিত্রশক্তিবর্গের 
মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা ১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা! 
স্বপিত হয়। ইহার নাম “আন্তর্জাতিক মুদ্রাভ,গার+ (17069081071 11079627 
মা )। ইহার উদ্দেশ্য পাচটি £ ১. আস্তজর্ণতিক মুদ্রাগত সহযোগিতা বৃদ্ধি । ২. সাস্য- 

. দেশগুলির মুদ্রার বহিধিনিময় হারের স্থিরতা বৃদ্ধি ও মুদ্রার প্রতিযোগিতামূলক বহির্ধিনিময় 
মুল্যহ্াস পরিহার । ৩. মুদ্রার বুবিনিময়যোগ্যতা। (10010156921 00156710105 ) 

প্রৃতিষ্ঠা। ৪, মুদ্রার বহুবিনিময়ঘোগ্যতা প্রতিষ্ঠার দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার । 
এবং ৫. সন্ত দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বত্তের সামদিক অন্থবিধাম 
স্াহাধ্যদান। 



ইার এব রং তা বিশ অথধা এ ূ 

উল ১৯ এ হা দে টার অংশ হিসাবে আমি 
দিতে হয়। বাকি অংশ নিজ মুদ্রায় দেওয়া চলে। ৪৯৮৯৭ লি ৰ 

প্রোনদেদের াটুতি হইলে, আন্তর্জাতিক যুদ্বাভাগ্ডাবের নিকট হইতে, সাধারপত উহীত 
শিপু ৭৫ শতাংশ পরস্ত প্রয়োজনীয় বিদেশী মূদ্রা কিনিতে পারে। ইহা ছাড়া প্রয়োজন । ২ 
'প্রতিবংসর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ করিয়া বেশিও কিনিতে পারে । তবে মোট ক্রয়ের পরি 
টাদার ২০০ শতাংশের অধিক হইবে ন1। এইরূপ বিদেশী মুদ্রা কিনিতে হইলে, দেশীয় 
দ্বার! দাম দিতে হয়। তাহা ছাড়া, সস্তা সিএ 
ডলার মূল্য ঘোষণা করিতে হয এবং উহ! বজায় রাখিতে হয়। অবশ্ঠ প্রয়োজন হইলে, কোন 
সংস্তবাষ্্ নিজের মুদ্রার ঘোষিত বহিখিনিময় মৃল্য, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাগ্ডারের অনুমতি ছাড়া, 
দশ শতাংশ পরিমাণ পর্যন্ত হাস করিতে পারে। ইহার অতিরিক্ত হ্রাস করিতে হইলে 
আস্তজতিক মুদ্রাভাগ্ডাবের মন্ুুমতি লইতে হয় । 

ভারত এই সংস্থাব অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্ত । পূর্বে ভারতের চাদার পরিমাণ ছিন ৪৯ 
কোটি ডলার। সম্প্রতি ইহার সদস্যদেব চাদ! ৫* শতাংশ বর্ধিত হইযাছে। ইহাতে ভারতপহ 
সকল দেশেব পক্ষেই ইহাব নিকট হইতে অধিক পবিমাণে বিদেশী মুদ্রা ক্রয় করা! সম্ভব হইবে। 

সদন্য হইবাব পর হইতে ১৯৬৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর প্ন্ত, ভারত ইহার নিকট হইতে 

বিভিন্ন সমযে মোট ২৭৪ কোটি টাকার, বিদেশী মুর কিনিধাছে অর্থাৎ এ পরিমাণে সাহাধ্য 
পাইয়াছে। তন্মধ্যে ১৫৫ কোটি টাকা পবিশোধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে 
বিদেশী মুদ্রার সংকটেব সময ভারতকে আস্তজর্গাতিক মুদ্রাভাগ্ডার কতৃকি সাহায্য প্রধান এমম্পর্কে 
উল্লেখগোগ্য । 

সাময়িক বিদেশী মুদ্রাব ঘাটতি সংক্রান্ত সাহায্য ছাড়াও, ভাবতের বিবিধ উন্নয়ন প্রকল্পে 
আন্তরজ্ণতিক মুদ্রাভাগ্তাব কাবিগরি ও অন্যান্ত বিশেষজ্ঞ দল পাঠাইঘা তাহাদের পরামর্শলাভ ও 
অভিজ্ঞতা ব্যবহাবের স্থযোগ দিযাছে। 

ইহা ছাড।, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাগাবেব সদস্য হওযাব ফলে ভারতে মুদ্রামান প্টালিংয়ের 
অধীনতামুক্ত হইযা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীরুত মৃদ্রামানে পরিণত হয়। পরিশেষে, আন্তজাতিক 
মুদ্রাভাগাবের সদশ্য হইবার ফলে ভারত বিশ্বব্যাঙ্কেব সদস্য হইতে পারিয়। নানাভাবে উপকৃত 
হইয়াছে। 

অতএব দেখ৷ যাইতেছে ষে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাগারের সাস্তপদ গ্রহণের দ্বারা ভারত 
প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ নান! প্রকার স্থবিধাভোগে সক্ষম হইয়াছে । 



ভারতের টাকার বাজার এ ব্যাকিও ব্যবস্থা 
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টাকার বাজার ও ব্যাঞ্ষিং ব্যবস্থা! আধুনিক অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বৃহদায়ত 
উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং পবিবহৃণেব উন্নতিব ফলে সকল দেশেরই অভ্যন্তবীণ ও বহি, 
বাণিজ্য প্রসারিত হয়। ইহাকে সহায়তা দা বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য দেশে ব্যাক্ষি 
ব্যবস্থারও পম্প্রণারণ আবস্তক । ব্যাঙ্ক বলিতে প্রধানত স্বল্পমেযাদে খণদানকাবী ও ঞ্ণগ্রহণ 

কারী প্রতিষ্ঠান বুঝায়। উৎপাদনকারিগণকে স্বল্প মেয়াদে কাষকব গুঁজে ("01311 
0801021] ) খণ দেওয়। ও ব্যবসায়িগণকে ন্বল্পমেথাদে খণদান কবিয়া অভ্যন্তবীণ ও বহির্বাণিজ 
প্রসারে সাহায্য করাই আধুনিক ব্যাঙ্কগুণিব প্রধান কায। ইহার সহিত দেশেব সঞ্চংকাধ্গণে, 
ইতস্তত বিদ্ষিপ্ত সঞ্চয় সংগ্রহ কবাও ইহাদের কার্ধেব অঙ্গ । ফলে ব্যাক্কিং ব্যবস্থার প্রসাণ্ে 
দেশে ব্যবসাধ-বাণিজ্য, উৎপাদন ও সঞ্চঘ বৃদ্ধি পাষ। 

ভারতের টাকার বাজার 
ঘা ]1া)]/ 11015% [ফান | 

টাকার বাজার কাহাকে বলে (ড158675 ৪. 7/0795 7১0511566) % দেশের 
বিভিন্ন উৎপাদনন্ষেত্রে ও ব্যবসাষ বাণজ্যে সবদাই স্বল্প মেনদে খণের প্রযোজন হয। অপর- 
দিকে অনেক ব্যক্তি ও প্রত্ষান আছে যাহাবা স্বল্প মেষ দে খণ দিযা উপার্জন কব্তে ইচ্ছুক। 
স্বল্পমেয়াদী ঝণের এই আদানপ্রদ'ন লইয| দেশেব টকাব বাজাব গঠিত। স্থত্রাং ট।কার 
বাজার বলিতে স্বল্লমেযাদী থণের আদান-প্রদান বুঝায। স্বল্পমেযাদী ণগ্রহ্ণকারীরা এই 
বাজাবের চাহিদ।কাবী। ্বল্পমেযাদী খণদাতাব। ইহাব যোগান্দার। সাধারণত ব্যবসায়িগণ 
ইহার চাহিদ।ক।রী ও ব্যাঙ্কগুলি ইহাব যোগান্দার । দেশে উৎপাদন ও ক্রযবিক্রয় যতই বৃদ্ধি 
প:য় ততই স্বঈমেযাদী খণেব প্রযোজন বাড়ে । স্বৃতব।ং ভাবতের মত স্বল্পোন্নত দেশে টাকার 
বাজাবের সম্জসারণ দেশেব অর্থনীতিক উন্নঘনের জন্য সবিশেষ প্রয়োজন । 

ক. ভারতের টাকার বাজারের সদস্যগণ (59590656106 6161761:65 ০£ 0১৪ 

70191) 7$101065 1+19112 ) 5 ভারতের টাকার বাজারের সদশ্থগণকে দুইভাগে বিভক্ত 

কর! যায়। যথা, ১. খণের যোগানদার ও ২. খণের চাহিদাকারী | 

১. খণের যোগানদারগণের মধ্যে রহিয়াছে_ক. ভারতীয় যৌথমূলধনী ব্যাঙ্বগুলি। 
খ. বিদেশী ( বা বিনিময় ) ব্যাঙ্কগুলি। গ. রিজড্ভ ব্যাঙ্ক । ঘ. স্টেট ব্যাঙ্ক। উ. সমবায় 
ও জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি। চ. পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। এবং ছ, দেশীয় 
ব্যাঙ্কারগণ। ভারতীয় যৌথমুলধনী ্যাঙ্কসমূহ, খিদেশী ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাঙ্ককে এককথায় 
বাঁণাজ)ক ব্যাঙ্ক বলিয়। উল্লেখ করা ছু 



২. খণের চাহিদাঁকারিগণের মধ্যে রহিয়াছে--ক. বাধিষ্যিক খ্ক্ষিগুলি। খ, ট্রেজারী” 
[বলেধ কাববাবী। গ. শেয়ার ও অন্ঠান্য লগ্ীপত্রেব কাঁববাবী গ্রভৃতি। 

ভাবতেব টাকাব বাজাবে দেশী ও বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি একাধাবে খণেব যোগানদাব ও চাহিদা 
কাবী। স্টেট বাক্ষেব ভূমিকা প্রধানত যোগানদাবেব। ইহা স্বল্লমেযাদী খণছাড়াও বর্তমানে 
গ্রামীণ ও শিল্পধণদান কাষে অংশ লইতেছে। বিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা হইতেছে বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কগুপিব নিকট শেষ পর্যাযেব খণদাত! হিসাবে । টাকাব বাজাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে 
খণ দেঘ তাহা নিষন্ত্রণেব ভাব বিজার্ভ ব্যাঙ্কেব উপব হ্যান্ত। দেশী ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, 
বিজার্ভ ব্যান্ক ও স্টেট ব্যাঙ্ক লইযা ভাবতেব আধুনিক ব্যাস্ছিং ব্যবস্থা গঠিত। 

খ টাকার বাজারের লগ্ীপত্র (0819615 06810 117. 10001065 100811508) £ 

টাকাব বাজাবে স্বল্পমৈধাদী খণেব আদান-প্রদান কতকগুলি দলিলকে (109105) তিত্তি করিয় 
ঘটে। ইহাদের খণেব বাহক বলা যায। ভাবতে এই প্রকাব দলিল হইল-__-১. ট্রেজারী 
বিল। ২. ন্বল্পমেঘা্দী সবকাবী খণপত্র। ৩, বেপবকাবী কোম্পানী শেষাব ও খণপত্র। 
৪. মেঘাদী কষবিল ( 2071000151৮] 300০ 01015 01 

গ. বৈশিষ্ট ( 01)919005715610 ০৪ 0016559 ) 2 ভাঁবতেব মত শ্বল্লোনত দেশের 

টাকাব বাজাবেন বৈশিষ্ট।গুলি নিম্নজপ £ ১. ভাবতেব ট!কাব বাজাব দ্বিবাবিভক্ত | একটি 
হইল ব'ণিজ্যিক বাঙ্গুলী, বিজার্ড ব্যাঙ্ক ও সেট ব্যাঙ্ক প্রস্তুতি লঈণা গঠিত আধুনিক টাকাৰ 
বাজাব। অপবটি হইল দশীব সাহুকাব, পোদ্দাব প্রভৃতিগণকে লই! গঠিত ভাবতে চিবাচরিত 
প্রাচীন টাকাব বাজাব। ইহাদেব মধ্যে কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয নাই। এজন্য ভাবতের 
টাকাব বাজাব স্থসঞগঠিত নহে। ২ ভাবতে টাকাব বাজাব কোন একটি স্থনে কেন্দ্রীভূত 
নহে । বোম্বাই ও কলিকাতা, ভাবতেধ দ্রইটি ধৃহৎ টাকাব বাজাব। ইহাদেব মধ্যে বৌস্বাই 
প্রধান। ইহা ছডা আবাব ক্ষুদ্রতব আঞ্চলিক টাকাব বাঁজাব বহিষাছে। ভাবতেব মত বৃহৎ 
দেশে যোগাযোগ ও উপযুক্ত অর্থপ্রেবণ ব্যবস্থাব অভবে টাকাব বাজব কিকেন্দ্রিত হইয়। 
বহিষাঞ্তে । ইহাতে বিভিন্ন অঞ্চলেৰ মুধো স্দেব হাবেব তাবতম্য দেখ। যায়। ৩. বিজার্ত 
ব্যান্ক দেশেব কেন্দ্রীয় ব্য স্ক হইলেও ইহ। অল্পদন যাও স্থাপিত হইযাছে। স্ুতবাং অন্যান্য 
দেশেব মত ট।ক।ব বাজবেব সকল অশে ইহাব নেতৃত্ব এখনও স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই । ৪, 
ভাবতে বিদেশী ব্যাঙ্কেব প্রএব টকাব বাজাবেব অপব একটি দুবলতা । ৫. ব্যাস্বব্যবস্থা 
এখন ও ঘথেষ্টৰপে গ্রস বিত হয নাই বলিয1 ইহ দেব আক সঞ্চল অধিক নহ্কে। ৬. টাকার 
বাজাবেব বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযেগ ও সহখেগিতাব অভাব বহিষাহে। ৭, ইংলগু 
গ্রভৃতি দেশেব ন্যায এখানে কোন বিশেষন্জ প্রতিষ্ঠান নাই। ৮. টাকাব বাজাবেব বেচাকেনাব 
জন্য বিল বা উপযুক্ত দাপলেৰ ব| লগ্মীপত্রেব অশ্াব বহ্যাছে। অবশ্য ১৯৫২ সাল হইতে 
বিনবাজাব প্রতিষ্টাব কার্য শুক হইযাছে। ভাবতেব টাকাব বাজাবেব এই ক্রটিগুলিই ইহার 
বৈশিষ্ট্য বলিষ! গণ্য হৃয। 

ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 
8021: 06172 ৭01 88৭10 ১51 হা 

সকল ্বল্লে নত দেশেব মত ভাবতেও আধুনিক ব্যাঙ্ছিং ব্যবস্থা যথেষ্ট পবিমাণে বিস্তার 
ও উন্নতি লাভ কবে নাই। ভাবতেব ব্যাস্কিং ব্যবস্থাব প্রধান বৈশিষ্ট্গুলি সংক্ষেপে নিয়ে 
বণিত হইল। 



ধবল বৈণিষ্ট্য ০7166255155) 2 ১. ভারতের ব্যাং ব্যবন্ছা তি. 
[৯ সালে ভাবতে মাথাপিছু ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ ছিল মাগ্র ৫১ টাকা ৭৭ নয়া 
স্রী বংসব ভাবতে গডে ৮৬,৭৭২ জন ব্যক্তিব জন্য একটি কবিয়া ব্যান্কিং কাধালয় (080170৫ 
08809 ) ছিল।২ তুলনা মাকিন যুক্তবাষ্ট্রে (১৯৪৭ সালে ) ৩,০৫৬ জন, ইংলগ্ডে ৪,৮১৬ জন 

ও জাপানে ৯,৪৯১ ব্যক্তিব জন্ত একটি কবিষ! ব্যাঙ্কিং কাধালয় ছিল। স্ুতবাং আমানত ও 
ব্যাঙ্কিং কার্ধালযেব দিক হইতে ভাবত অনেক পশ্চ'তে বহিয়াছে। 

২. ব্যাঙ্কিং কার্ধালয়গুলি দেশের সর্বত্র সমভাবে স্থাপিত নহে £ উহাদের 
অধিকাংশই মাদ্রাজ (৭৯৫), কেবল (৬১৩), মহাবাষ্ট্র (৫৮৮), উত্তব প্রদেশ (৪৭৭) ও 
মহীশূবে (৪৬৫) কেন্দ্রীভূত । ভাবতে অন্ঠান্ত অশে তুলনায অল্প ব্যাস্কিং কাধালয দেখা যাষ। 
আবার অধিকাংশ ব্যাস্কিং কার্ধালঘগুলি ব'জ্যেব বাজধানী ও বড শহবগুলিতেই অবস্থিত। 
স্তরাং মফ্চম্বলেব বাঁণিজাকেন্দ্রে তো দূবেব কথা, ছোটখ টে। শহবগুলিতেও খুব কম ব্যাঙ্কিং 
কার্ধালয়ই বর্তমান । 

৩. অধিকাংশ ব্যাক্ই স্থানীয় ব্যাঙ্ক £ স্ৃতবাং ইহাদেব সামর্থ্য ও অল্প । অল্প ছুই- 
একটি ব্যাঙ্ক ছাড়া ভাবতেব অধিকাংণ বড ব্যান্কই নিজ নিজ গ্রদেশ বা বাজ্যে নিজেদের 
কাধাবলী আবদ্ধ বাখিতে পছন্দ কবে। বর্তমানে এই প্রবণতা ধীবে ধীবে দূৰ হইতেছে। 

৪. ভারতে শাখাসমন্থিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার (73700]) 73201076 ) বিস্তাব 
ঘটিয়াছে £ এ দেশে ব্যান্গিং ব্যবস্থাব যে প্রসব ঘটিযাছে তাহা প্রধানত ব্যাঙ্কের শাখা 
কার্ধালঘ্নের বৃদ্ধিব দ্বাবাই সম্ভব হইঘাছে। নূতন প্রতিষ্ঠিত ব্যান্কেব সংখা তুলনাষ অল্প। 

৫, ভারতে ব্যান্কগুলির নিকট মোট আমানতের অধিকাংশই কয়েকটি 
মুষ্টিমেয় ব্যাক্কের নিকট গচ্ছিত। ১৯৬০ সালে মোট ব্যাঞ্চ আমানতেব ৮৩ শতাংশ 
মাত্র ১৭৮টি ব্যাঙ্কেব নিকট ছিল। 

৬. রাষ্ট্রায়ত্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক £ ১৯৪৮ সালে বিজার্ড ব্যাঙ্ক জাতীকবণ আইন দ্বাবা 
স্ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিজার্ত ব্যাঙ্ককে বাষ্ট্রাত্ত কবা হয়। ভাবতেব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
এইরূপ জাতীঘকবণ আধুনিক কালে ব্যাস্কিং জগতেব বৈ শষ্ট্যেব সহিত সংগতিপূর্ণ । 

৭ ব্াষ্ট্রীয়ন্ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ঃ ১৯৫৫ সালেব ১লা জুলাই হইতে ভাবতের 
সর্বপ্রধান বাণিজ্যিক ব্যাস্ক ইম্পিবিযাল ব্যাঙ্কেব ও ভাবতেব কতিপয় ভূতপূর্ব দেশীয় বাজোর 
ব্যাঙ্কের জাতীয়কবণ দ্বাব৷ স্টেট ব্যাস্ক স্বাপিত হয়। ইহাব ফলে ভাবতেব বাণিজ্যিক ব্যাস্কজগতে 
যায় ক্ষেত্র হষ্ট হইযাছে। 

৮. ব্যাঙ্কসমূহের উপর ক্রমবধমান রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ঃ ১৯৪৯ সালের ব্যান্ধিং 
কোম্পানী আইন ও +৫৬১ ০৫৯, ও ০৬০) 2৬১, ৬২ ও »৬৩ সালে উক্ত আইনের বিভিন্ন 
সংশোধন দ্বাবা এবং বিজার্ ব্যাঙ্ক আইনেৰ ১৯৫৬ সালেৰ সংশোধন দ্বাবা বাণিজাক 
ব্যাঙ্কপমূহের কার্ধাবলী নিষস্ত্রণেব জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক হিসাবে বিজার্ভ ব্যাস্ককে গ্রভৃত ক্ষমত। 
দেওয়া হইয়াছে । ইহাতে বিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাবফত ব্যাঙ্কজগতে রাষ্ট্রেব আইনগত নিয়ন্ত্রণ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

১, 20500 800. 7১1:081983 0£ 709000177% 10 10019. 1960. 1), 709, 

২, 1050, 2১, 108, £ 



স. রিজার্ভ ব্যান্ক কতৃক ব্যাখণের নিয়জণ বৃন্দ * পরিকল্পনাকালে অর্থনীতি 
খবলীর প্রসার ও খাটুতি মুদ্রানীতির ফলে দেশে খণের ও মুদ্রাব ন্ফীতি ঘটিতেছে। 

ব্যান্খণের পবিমাণ যাহাঁতে অত্যধিক বৃদ্ধি না পায় সেজন্য ব্যাঙ্কবেট বুদ্ধি, উপদেশ দান, ও 
'বিচাবমূলক (৪1906.৮০) খ্ধণনিযন্ত্রণ প্রভৃতি নানাপ্রকাব পন্ধতিব সাহায্যে বিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যান্থখণ 
নিয়ন্ত্রণ কবিবাব চেষ্টা কবিতেছে। 

১০. বিলবাজার স্থাপনের কম-সুচী 8 ভাবতে ব্যাঙ্বঞ্ষণেব সম্প্রসাবণেব উদ্দেশে 
১৯৫২ সাল হইতে বিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইংল্যাগ্ড প্রভৃতি দেশেব অন্ুকবণে একটি বিবাজাব (1311 
212709৮ ) প্রতিষ্ঠাব কর্মসুচী গ্রহণ কবে। ইহাতে অভ্যন্তবীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহায়তার 
রি বিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতৃক অন্যান্য ব্যাহ্কগুলিকে প্রদত্ত খণেব পবিষাণ প্রতি বৎসর বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 

১১. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কতৃক রিজার্ভ ব্যাক্ধের নিকট অধিক পরিমাণে 
খণ গ্রহণ 2 সাম্প্রতিক কালে দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পে ক্রমবর্ধমান খণেব চাহিদা 
মিটাইতে গিঘা বাণিজিক ব্যাঙ্কগুলি বিজার্ভ ব্যান্কেব নিকট অধিক পবিমাণে খণ গ্রহ 
কবিতেছে। ইভাতে বিজার্ড ব্যাঙ্কেব উপব অন্যান্য ব্য'্ব গ্ুলিব নির্ভবত৷ বাঁড়িতেছে। 

১২. বাঁণিজাক ব্যাঙ্কগুলির আমানত ও প্রদত্ত খণের ক্রমাগত বৃদ্ধি £ 
পবিকল্পনাকালে দেশে মুদ্রান্ীতি, অর্থনীতিক কার্যাবলী, আয ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিব ফলে 
একদিকে ব্যাঙ্কের নিকট মোট আমানত ও অপব দিকে ব্যাঙ্কগুলি কতৃক প্রদত্, খণের 
পরিমাণ ক্রমাগত বাডিতেছে। 

১৩. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কতৃক শিল্প খণদানে ক্রমবর্ধমানে অংশ গ্রহণ £ 
সম্প্রতিকালে বৃহৎ ও ক্ু্রাযতন শিল্লে স্বল্প ও মাঝাবি মেযাদে খণদান কার্ষে অংশগ্রহণে 
জন্য নানাভাবে বাণিজ্যিক ব্যান্বগুলিকে উৎসাহ দান কব| হইতেছে । ১৯৬০ সালের জুলাই 
মাসে এজন্য একটি পবীক্ষামূ্ক কর্মনুচী গ্রহণ কবা হইযাছে। ইহাতে স্টেট ব্যাঙ্ক ও অন্থান্থ 
৪2টি তপশীলতূক্ত ব্যাঙ্ক অংশগ্রহণ কবিয়াছে | ইহাদের প্রদত্ত খণেব জন্য সবকাব গ্যাবাি 
দিয়াছেন। ইহ! ছাড়া শিল্পোন্নঘন ব্যাস্ক মাবফং বি-ফাইন্যান্স কর্মস্থচীতে শিল্পে যে মাঝারি 
মেয়াদে খণদান ঘটিন্ছে তাহাতে৪ তফশীলতূক্ত ব্যাঙ্কপমূহ যোগদান কবিযাছে। বাণিক্যিক- 
ব্যাঙ্ক কতৃক শিল্প ণদানে অংশ গ্রহণ সাম্প্রতিক ব্যাঙ্কিং ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন| । 

১৪. আমানত বীম! করপোরেশন স্থাপন  মাক্চিন যুক্তবাষ্ট্রেব দৃষ্টান্তে ভাবতে 
ব্যাঙ্কগুলিব আমানতেব বীম! কবিবাব জন্ সম্প্রতি ১৯৬২ সালেব ১ল| জান্ুযাবি আমানত বীম 
কবপোবেশন (1)90০০7৮ [080781)009 007১০070101 ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইহাতে ব্যান 

ফেল পড়িলেও প্রধানত ক্ষুদ্র আমানতকাবীদেব আমানত নিবাপদ হইয়াছে । ফলে জনসাধাবণের 
মধ্যে ব্যাঙ্কফেলেব ভীতি দূৰ হইবে ও ব্যাস্কিং ব্যবস্থা জনপ্রিয় হইবে। ইহাতে ব্যান 
ব্যবস্থাব ভিত্তি মজবুত হইবে। 

ভারতের ব্যাক্কং ব্যবস্থার ত্রুটি 
05562৩৩ ৩৮ চা 01৭ 551810055৪7 

ভারতে আধুনিক ব্যাঙ্ব ব্যবস্থা খুব বেশি দিন যাবৎ বিস্তারলাভ করে নাই। কিন্তু ইহার 
মধ্যেই বার বাব হহা৷ সংকটে পড়িয়াছে এবং উহাব দরুন বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক বিনষ্ট হইয়াছে 
উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্কমংকটের মধ্যে ১৯১৩-১৫ সালের জ্াংকট, ১৯২২-৩৩ সালেব সংকট ও 



দ৪শ+৫০ লালের সংকট প্রধান। হবিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে শেযোক্ত, সংকটে ১৯৪৮ 
হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে ১৮৫টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ে অনেক খীর্ঘ 
দরজা! বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। এই সকল ব্যাঙ্কসংকটে প্রধানত ক্ষুত্বাকার ব্যাস্কই বিনষ্ট হয় 
এবং ক্ষুদ্র আমানতকারীরাই অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ব্যাঞ্ষসংকটগুলির দ্বার! 
ভারতের ব্যাস্কগুলির নানাবিধ দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এই দুর্বলতাগুলিই বারংবার ব্যাঙ্ক- 
সংকটের জন্য এবং ভারতে ব্যাঙ্কব্যবস্থার দ্রুত অগ্রগতির অভাবের জন্য দায়ী। ত্রটিগুলি 
সংক্ষেপে এই-- 

১. পুঁজি ও সম্বলের ব্বল্পতা। ২. সঞ্চয় তহবিলের স্বল্পতা । ৩. পুনঃ পুনঃ খণের 
প্রয়োজনীয়তা । ৪. যৌথমূলধনী কোম্পানীর শেযার ও লগ্মীপত্রে অধিক বিনিয়োগ এবং শেয়ার 
বাজারে ক্রয়বিক্রয়ের দূর উল্লিখত হয় না এরূপ শেয়ার ও লম্লীপত্রে লগ্রী। €£ ডিরেক্টার- 
গণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার ও খণপত্রে লগ্লী। ৬. সরকারী খণপত্রে লগ্রীর স্বল্পতা । 
৭. সামান্য সম্পত্তি। ৮. মোট সম্থলের অনুপাতে অত্যধিক খণদান। ৯. জামিন ব্যতীত 
খণদান। ১০. স্থাবর সম্পত্তির জামিনে খণদান । ১১, অবাঞ্চিত ও অনাদীয়কত খণদান 

১২. অল্লকয়েকজন খণ গ্রহণকারীকে অত্যধিক পরিমাণে খণদান। ১৩, ডিরেক্টারবর্গ 
তাহাদের আত্মীয়-স্বজন ও তাহাদের স্ব সংশ্লিষ্ট প্রত্িষ্ঠনে অধিক খণদান। ১৪, স্থশিক্ষিৎ 
কর্মীর অভাব ইত্যাদি | 

এই সকল ত্রুটি দূর করিয়া ভারতের ব্যাস্থিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য ১৯৪৯ সাছে 
ভারতের ব্যাঙ্কিং কেন্পানী আইন পাস কবিয়। ব্যঙ্কগুলির উপর নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপিত 
ও উহ্'দের তদারক ও নিমন্ত্রণেৰ জন্ত রিজার্ভ ব্যান্ককে বিপুল মত! দ্রেওয়া! হয়। পরবর্তীকানে 
বিভিন্ন সময়ে ব্যা্কিং কে।ম্পানী আইনের সংশোধন দ্বার। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা আরও বধিং 

| 
প্রতিকার ( 12117601165 ) 2 এই সকল ত্রুটি দূরীকরণের জন্য নিম়ুলিখিত ব্যবস্থাপ্ত€ি 

অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হৃই। রি | 
১. রিজার্ভ ব্যাস্ক কতৃক দোষা ব্যা্কগুলি সম্পর্কে প্রথম বস্থাতেই কঠোর ব)বস্থা অবলকব, 

করা উচিত। ২. ১৯৪৯ সালের ব্যান্কিং অইনেব পরিবর্তে নৃঃন করিয়। অপর একা 
ব্যাপকতর ব্যাস্কিং আইন প্রণষ্ন আব্্তক | ৩. বাঙ্ককম্গণের শিক্ষ দান কার্ষের অধিকতর 
সন্তেষজনক ব্যবস্থ। অবনগদ্ধন কর| উচিত। ৪. সকল বাঁণিভ্যিক ব্যাঙ্কের রাদ্্বীয়করণ গএয়োজন। 
শেষোক্ত ব্যবস্থাটি বিতর্কমূদক হইলেও ইম্পিরিঘাল ব্যাঙ্ক জাতীঘকরণ দ্বাব। আংশিকভাবে 
এক্ষেত্রে ব্যবস্থ। গৃহীত হইখ|ছে। গতদশকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতীর ব্যস্কগুলির দোষক্রটি 
সংশোধনে অনেকট। সফল হইযাছে। কিন্তু উগ্ার তৎপরত৷ বুদ্ধির আরও প্রয়োজন রহিয়াছে । 

ব্যাঙ্কব্যবস্থার সংস্কীর 3 ব্য।ঙ্কিং [কোম্পানী আইন, ১৯৪৯ 
881 10]16০ দিচ 0772 : 17872 20881010 0071725 ৭155 ৯07 1949 

উদ্দেশ্য (0১1০০0% )$ ব্যান্কব্যবসায় সরকারী নিংন্ত্রণের উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে এ ধারণা, 

অল্পদিন পূর্বেও গুচলিত থাক! সত্বেও বর্তমান শতাব্দীব প্রথম দিকেই কোন কোন দেশে ব্যাঙ্ক 
ব্যংসায়ের নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণীত হ্ইয়়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে সকল দেশেই কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের একটি জোয়ার আসে। ইহার প্রভাবে ভারতেও ১৯৪৮ সালে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হয়। সে সময় ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের কথাও ওঠে । সে 
প্রশ্ন এখন পধস্ত আলোচিত হইতেছে & তবে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ সম্বন্ধে মৃতভেদ 



সা তং 

৯) ৪ মু 

ঠিকিলেও, এ সম্পর্কে সকলেই একমত যে, ভারতের মত অনুর দৈরের পক্ষে, ব্যাঙ্ব্যবস্থার 
ট*কূধী করিয়া, কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যান্কের নীতি ও কাধাবলীর মধ্যে সম্স্-সাধন, ও 
হার দ্বারা সাধারণভাবে ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার শত্তিবৃদ্ধি দ্বারা দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন 

উপযুক্ত সহায়তার জন্ত, বাণিজ্যিক ব্যঙ্কগুলির কাযাবলী রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা স্থনিয়নত্রি 
[ওয়া আবশ্যক । এই প্রক।র উদ্দেশ্য হইতেই ভারতে ১৯৪৯ সালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির 
কাধাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথম আইন প্রণীত হয়। পরব্তীকালে, ১৯৫০, ১১০৫৬, ১৫৯, 
৬০১ +৬১১ ?৬২, 2৬৩,১৬৪, সালে এই আইনটি নানাভাবে সংশোধিত হইযাছে। সংক্ষেপে 
১৯৪৯ সালের মূল আইনের প্রধান ধারাগুলি ও পরবর্তী সংশেধনগ লর মধ্যে প্রধান কদেকটির 
মালোচন। কবা হইল। 

১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ঃ এই আইনের দ্বারা, ক. ব্যাক্কি 
'কাম্প।নীগুলির উপর কতকগুলি বিধি নিষেধ জারী করা হয় এবং খ. উহাদের নিষস্ণের জন্য 
রজা ব্যাঙ্কের উপর কতকগুলি ক্ষমত| ও দায়িত্ব দেওয়া হয়। 

ক. বিধি নিষেধ : ১. নৃতন ও পুরাতন সকল ব্যস্বকেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে অশ্থুমতি 
ত্র (1199799 ) লইতে হইবে । ২. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্থুমতি ব্যতীত পুধাতন শংখার স্থান 
পরিবর্তন ঝ। নৃতন এখা স্থাপন চলিবে না। ৩. আইন-নির্দিষ্ট পুঁজি ছাড়া ব্য্কিং ব্যবসায় 
পরিচালনা করা যাইবে না। ৪. আদাষীকৃত পুঁজিব সমপরিমাণ সঞ্চষ তহবিল (05০7৪ 
10110) ন| হওয়া পধন্ত গ্রতি ব্পর লভ্যাংশ ঘেষণার পূর্বে নট মুন।ফা হইতে ২* শতাংশ 
সঞ্চঘ তহবিলে জম| করিতে হইবে । ৫. মোট দাখেব (1121)1116)) ২০ শতাংশের সমপরিমাণ 
সম্পত্তি নগদে, ন্র্ণে বা অনুমোদিত শেযার”ও খ্ণপত্রে মজুদ রাখিতে হইবে । ৬. তপশীল- 
বহিস্ত ত (79০7-5013905180) ব্যাঙ্বগুলকে তপশীলঙুঞ্জ ব্যাহ্গগুলির মত চল্তি ও স্থায়ী 
আমানতের নির্ষ্ট গতাংশ বিজর্ভ ব্যাঙ্কেব নিকট গাচ্ছত বাখিতে হইবে । ৭. অন্য কোন 
কোম্পানী ভিবেক্টাব দ্বারা ৷ কোন ম্যানেজিং এলে দ্বাঝ৷ কোন ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইবে 
না। ৮ ডিরেক্টারগণকে তাহাদের স্বার্থজড়িত কোন প্রতিষ্ঠানকে এবং ব্যান্কেব নিজ শেষারের 
জামিনে কোন খণ দেও! চলিবে না। 

খ. রিজার্ভ ব্যান্কের উপর আরোপিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ ১. রিজর্ভ ব্যাঙ্ক 
অন্যান্ত ব্যাঙ্কগুপর ক।যকলাপ তদারক ও ক।গজপত্র পৰীক্ষা কবিবে। ২. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
নিদিষ্টকাল পর পর ব্াক্কগুলির কাষবিববণ ও অন্য যে কোন প্রযোজনীয তথ্য তলব করিতে 
পাবিবে। ৩. কোন্ উদ্দেশ্য ব্যান্গুলি খণ মঞ্চুৰ কবিবে, স্থদেব হার কিরূপ হইবে এবং 
খণের জামিনের 'মাজিন কিরূপ রাখা হইবে এসকল বিষযে বিজার্ ব্যাস্ক অন্যান্য ব্যঃক্কগুলির 
অনুসরণযোগ্য নীতি স্থিব করিতে পারিবে । ৪. বিভিন্ন ব্যাক্কেব একীকবণেব প্রস্তাব পরীক্ষ। 
ও মঞ্জুর করিবার দাষিত্বও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দেওয়া হইয়াছে। ৫. কোন ব্যান্কের কারবার 
গুট।ইতে হইলে, রিজর্ ব্যাঙ্ক এ কাধের ভার গ্রহণের জন্ত আবেদন করিলে উহাকে প্রমাপক 
(11000108101) রূপে নিযোগ করা চল্িবে। 

পরবর্তী সংশোৌধনসমূহু £ ১. ১৯৫০ ৫১ ও %৫৬ সালের সংশোধন ছারা ব্যাঙ্কের 
কারবার গুটাইবার পদ্ধতি সরল করা হয। ২. কৃষি বিলেব মেয়াদ ৯ মাস হইতে ১৫ মাস 
বধিত করা হয়। ৩. সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকেও কার্ধবিবরণ।দি দাখিলের বিষয়ে বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কের মত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে আনা হয়। ৪. ১৯৫৬ সালের সংশোধন ছারা ব্যাঙ্কের 

ম্যানেজিং ডিরেক্টার, ডিরেক্টার, জেনারেল ম্যানেজার ও অন্তুন্ উচ্চপদস্থ কর্ষচারিগণের নিয়োগ 
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নিজ ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দেওয়া হয়। ৫. ১৯৫৯ সালের ঈংঙ্গোধন ছারা কেদি উঁকি 
“চেয়াবম্যান, ডিবেক্টাব, ম্যানেজ, প্রধানকর্ষকর্তী বা অন্ত যে কোন উচ্চপাস্থ কর্মচারীকে; জী 
সাবণেব জন্য নির্দেশদানেব ক্ষমতা বিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়। ৬. ইহা ছাড়া ১৯৬* সাজের 
প্রথম সংশোধনী দ্বাব। ব্াস্বগুলিৰ হিসাবপত্র যাহাতে শ্রমআদালতেব নিকট পেশ কবিতে না 
সে ব্যবস্থা কবা হয। উক্ত সালেব দ্বিতীয সংশোধনী দ্বাবা ব্যান্কের কাববাব গুটাইবাৰ গ 
সম্বন্ধে কষেকটি নৃতন ব্যবস্থা অবলম্ধন কবা হয। ১৯৬১ সালেব সংশোধনী দ্বারা ব্যাঙ্কএকীফরণ 
সম্বন্ধে বাবস্থা গৃহীত হয়। 

১৯৬২ সালেব সংশোধনেব প্রধান ধাবাগুলি এইপ £ ১. প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে উহাব মোট 

মায়ের (1151)11169 ) অর্থাৎ চলতি ও স্থাধী আমানতেব ২৫ শতাংশ নগদ টাকা, স্বর্ণ অথব 
প্রথম শ্রেণীর খণপত্রে মজুর বাণিতে হইবে (2৪৯ সালেব আইনে ইহা ছিল ২০ শতাংশ) 

২. প্রত্যেক ব্যাঙ্ক উহাব চলতি ও স্থাযী উভয প্রকাবেব মোট আমানতেব ন্যুনপক্ষে ৩ শতাংশ 
বিজার্ভ ব্যাঙ্কেব নিকট গচ্ছিত বাখিতে হইবে । এবং প্রয়োজনবোধে উহাকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত 
বাডানে৷ চলিবে । [১৯৫৬ সালেব সংশোধনে চলতি আমানতের ৫ শতাংশ (প্রযোজনবোধে 
২০ শতাংশ ) এবং স্থায়ী আমানতের ২ শতাংশ ( প্রযোজনবোধে ৮ খতাংশ ) পর্যন্ত বাডানে 
চলিত ] ৩. ব্যাঙ্ক সমূহেব সঞ্চয তহবিল (7'03০1৮০ 10170) বৃদ্ধি পাইযা নিজ নিজ আদাীকৃত 

পুঁজিব (19210. 1 01162] ) সমান হইলেও ব্যাঙ্কগুপি মুনাফাব ২০ শতাংশ সঞ্ধয তহবিজে 
জমা বাখিতে থাকিবে । ৪. নৃতন ব্যাঙ্ক মাত্রেবই (উহাব কার্ক্ষেত্রেব সংখ্যা এক ব 
একাধিক যাহাই হউক না কেন) আদাষীকৃত পুক্তি হইবে ন্যুনপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা (পূর্বে, 
আইনে ছিল ৫০১০০০ টাকা )। 

১৯৬৩ সালের ব্যা্থিং নিযমাবলী (বিবিধ বিষধ) আইন, [ 732101070 [4 
€71180911:100103 [১::0ড191008 ) 406 1963 ] দ্বাবা, দেশেব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঃ 

জাতীয আমানত গ্রহণকাবী বিভিন্ন প্রশিষ্ঠানেব উপবে বিজ্ার্ভ ব্যান্কেব কতৃত্ব ও নিযন্ত্রণক্ষমত 
আবও সম্প্রসাবিত হইযাছে। উল্লিখিত আইনেব দ্বাব। ১৯৩৪ সালেব বিজার্ড ব্যাঙ্ক আইনে; 
এবং ১৯৪৯ সালেব ব্যাস্থিং কোম্পানী আইনেব সংশোধন কবা হইযাছে। বিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে; 
সংশোধনেব দ্বাব! বিভিন্ন প্রকাবেব অর্থলবববাহকাবী প্রতিষ্টানেব ( ॥1)90018] 08010561008 
নিকট হইতে বাধ্যতামূলক ভাবে সংবাদ সংগ্রহ কবিবাব এবং উহার্দিগকে প্রযোজনমত নির্দে" 
দিবাব অবিকাব বিজার্ভ ব্যান্ক লাভ কবিয়াছে। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনেব সংশোধন দ্বার 
ব্যান্কেব সহিত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকাবী (যেমন পবিচালক ) ব্যক্তিদেব বা ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানকে খণদান সম্পর্কে বিধিনিষেধ, এবং ব্যাঙ্ক সমূহকে নানাবিধ ব্যাপাবে নির্দেশদানে 
অধিকাব বিজার্ ব্যাঙ্ক লাভ কবিষাছে। ইহা! ছাডাও আমানতকাবীদের স্বার্থবক্ষাব প্রয়োজতে 
বা ব্যাঙ্েব হয় স্বার্থে, ব্যাঙ্কের যে কোন পরিচালককে বা গুরুপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীবে 
অপসাবণ করিতে পাবিবে এবং প্রয়োজনবোধে যে কোন ব্যাঙ্কে অতিবিক্ত পবিচালকও নিয়ো 
রে পাবিবে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজাবদেব কাধকালেব মেযাদও এ সংশোধনে স্থির করিয়া দেও, 

| 
মন্তব্য ঃ$ ১৯৪৯ সালে ব্যান্কিং কোম্পানী আইন পাস হুইবার সময় ইহার প্রব। 

সমালোচন| হইস্নাছিল। সে সময় বুন। হইন্নাছিল যে রিজার্ভ ব্যান্কের হস্তে অত্যন্ত অধিক ক্ষ 



উরিরাস্উহাতের লাঁরিতক ্? পলক পির 
মিন ও ব্যাস্কফেলের হন রা হাস পাওয়ায় ব্যান্কসমূহের কাধবসীর 
নি ের জন্য প্রবন্তিত উক্ত আইনের যথার্থতা গ্রমাণিত হইয়াছে 

ডাঁরতের রিজার্ভ ব্যাক 
7737৮7734যার্ 0 যাবা) 

গঠন (92079095160) )2 ১৯৩৪ সালে প্রণীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী ১৯৩৫ 

সালের ১লা এপ্রিল ৫ কোটি ট।কা পুঁজি লইয়া ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ইহার 
প্রতিটি শেষারের মূল্য ১০০ টাকা। কেন্দ্রীয় সবক'র ২২০,০০০ টাকার শেয়ার ক্রয় করেন। 
বাকি সমন্ত শেষার বেসরকারী ব্াক্তিবর্গের নিকট বিক্রষ করা হয। এইরূপে মূলত 
বেসরকারী শেয়ারহোন্ডারগণেৰ ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ড ব্যান স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের 
সেপ্টে্বর মাসে ইহাব জাতীষকবণ হ্য। ভূতপূর্ব শেয়াবহোল্ডারগণকে ক্ষতিপূরণ দিযা ভারত- 
সবকার ইহার সকল শেষার কিনিয! লন। তিনটি কাবণে ইহার জাতীয়করণ ঘটে---১. ইহার 
অধিকাংশ শেষাব মুষ্টিমেষ কযেকজন ব্যক্তির হস্তগত হইযা পড়িতেছিল। ইহাতে জাতীধ স্বার্থ 
পন হইবার আশংকা দেখা! দিষ্বাছিণ। ২. ইহার জাতীয়করণের ফলে সবকাবের অর্থনীতিক 
ও অর্থ সংক্রান্ত নাতির অধিকতর সমন্বয সম্ভব হইবে। ৩. ভারতের পরিকল্পনামূলক অর্থ- 
নীতির সাফল্যের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যান্কের উপর “যে অতিরিক্ত দাধিত্ব পড়িবে, তাহা যথাযোগ্য- 
ভাবে পালনের জন্য উহার জাতীয়করণ অত্যাবশ্যক । 

ব্যবস্থাপন। (10808015610) £ একটি কেন্দ্রীয় এবং চাকিটি স্থানীয় বোর্ডের উপর 

ইহার ব্যবস্থাপনার ভার ন্যপ্ত। কেন্দ্রীয় বোর সদস্য ১৫ জন। ইহাদের সকলেই সবক।র 
কর্তৃক মনোনীত। ইহাদের একজন গভর্ণর ও তিন জন ডেপুটি গভর্ণব। ইহার প্রধান 
কাধালয় বোম্বাইতে অবস্থিত। প্রত্যেক স্থানীযফ বোর্ডের পাচজন সদস্য । ইহারাও সরকার, 
কতৃক মনোনীত। কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় বোর্ডের সকল সনস্তই ৪ বৎসবের জন্য নিযুক্ত হয়। 

কাখাবলী (£5:0000109 )£ ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত 
কার্যাবলী পরিচালন! কবিয়া থাকে। 

১, পরত্রমুত্রী (0০65) প্রচলন ক্ষমতার একমাত্র অধিকাবী হিসাবে ইহা দেশে পত্রমুদ্া 
গ্রচার করে। ইহার জন্য পত্রমুদ্রা দপ্তর নামে ইহার একটি পৃথক দপ্তর আছে। ১৯৭ সলের 
রিজার্ভ ব্যান্ক সংশোধনী আইন অনুযায়ী বর্তমানে ১১৫ কোটি টাকাব ন্বর্ণ ও ৮৫ কোটি টাকার 
বিদেশী পাওনা, মোট ২০০ কোটি টাকার ন্যুনতম জমার পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। 

২, ইহা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ব্যান্করূপে কাজ করে। সরকারের আয় ও 
উদ্বৃত্ত অর্থ ইহার নিকট জমা থাকে । সরকারের হইয়া! ইহা এ অর্থ ব্যয় করে ও সরকারী খণ 
পরিশোধ করে। প্রয়োজনমত সরকারকে খণ দেয়। সরকারী খণপত্র বিক্রয় করিয়া সরকারী 
খণ সংগ্রহ করে । 

৩. রিজার্ড ব্যাঙ্ধ বাণিজ্যিক ব্যান্কগুলির ব্যাঙ্কীর হিসাবে উহাদের আমানতের 
নির্দিষ্ট অংশ জম! রাখে। বর্তমানে রিজার্ড ব্যাস্কের নির্দেশ অস্ুসারে ব্যাক্ষগুলি উহাদের চলতি 
আমানতের ৫-২ শতাংশ ও স্থায়ী আমানতের ২-৮ শতাংশ লীজার্ড ব্যাক্কের নিকট অমা৷ রাখে । 



ইহার পরিবর্তে উহা রিজার্ড ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মীনাভাবে খণ লইবার অুবিধা পায় । 
'আপৎকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদের প্রযোজনীয় খণ দেওয়ার জন্ত প্রস্তুত থাকে । এ 

৪. বিজার্ভ ব্যান্ক বাণিজাক ব্যাঙ্কসমূহ কতৃক প্রদত্ত খণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই জন্ত 
রিজার্ভ ব্যান্ক ব্যাঙ্কবেট, খোলাবাজারী কারবার, জমার অন্তুপাত পরিব্র্তন, উপদেশ এবং গুণগর্ত 
ও বিচাবমূণক নিষন্্রণ পদ্ধতি প্রভৃতি অনুসরণ করে। ইহার উদ্দেশ্ত টাকার অভ্যন্তরীণ মূল্য 
স্থির রাখ।। 

৫. টাকার বহিরূল্য যাহাতে স্থির রাখিবার জন্তা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিদেশী মুদ্রার সহিত 
টাকার বিনিমঘ হার বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে সরকার-নির্দিষ্ট দরে বিদেশী মুদ্রা ক্রয়" 
বিক্রয় করে। 

৬. রিজার্ভ ব্যান্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকাশ গৃহ (0192117)6 1)0056)-ৰূপে কাজ করে। 
ইহাব মাবফত সহজেই বিভিন্ন ব্যান্কেব মধ্যে দেনাপাওনা নিষ্পত্তি হইতে পারে। 

৭. কৃষিঝণের বিশেষভার ইহার উপর প্রথম হইতেই স্থাস্ত হইয়াছিল। এজন্য ইহার 
একটি কৃষিঝণ দপ্তর আছে । ইহার মাবফত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন রাজ্যসমবায় ব্যাঞ্গুলিকে 
খণ দেব। সম্প্রতি সার।ভারত গ্রামীণণ সমীক্ষার পরামর্শে ইহার অধীনে কৃষিখণের জন্য 
দীর্ঘথমেধাদী ও স্থিরীকবণ-_এই দুইটি পৃথক তহবিল প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। *জমিবন্ধকী ব্যান্থের 
জন্যও ইহা খণদান করিভেছে। 

৮. সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্র ও বৃহ শিল্পে দীর্ঘ ও মাঝারি মেঘাদে খণদানের 
জন্য নানারূপ ব্যবস্থায় অংখগ্রহণ কবিতেছে। 

৯, ইহ| ছাড়। মাসিক বুলেটিন, বাৎসবিক রিপোর্ট, বিবিধ সমীক্ষ! পরিচালনা, অর্থনীতিক 
গবেষণ কাধ প্রস্ৃতির মাধ্যমে বিজা ব্যাঙ্ক দেশের গুরুত্বপুর্ণ অর্থনীতিক তথ্য দেশবাসী 
ও সরকারের নিক$ উপস্থিত করিয়া বিভিন্ন বিষষে আলোকপাত করিতেছে ও সরকারী 
নীতি নির্ধারণে সাহায্য করিতেছে। 

১০. পবিশেষে ইহা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানবিশেষের নিকট হইতে বিনান্বদে আমানত 
গ্রহণ ও ভিন্নরাষ্্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের সহ চুক্তিবদ্ধ হইয উহাদের নিকট আমানতী 
হিসাব খুলিবা এবং উহাদের প্রতিনিধি হিস:বে কাজ করিয়া থাকে । 

্ষমতাসমূহ (০৬৪19 ) 2 ১৯৪৯ সালে ব্যাক্কিং কোম্পানী আইন ও উহার সংশোধনী 
এবং ১৯৫৬ ও ১৯৬৩ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধনী দ্বারা সম্প্রতিকালে ব্যাঙ্ক- 
জগতের উপর রিজার্ভ ব্য।ঙ্ককে বিপুল ক্ষমতা দান করা হইয়াছে । ১. রিজার্ভ ব্যাস্ক বর্তম!নে 
'অন্যান্য ব্যাঙ্ককে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য অনুমতি দান ও প্রত্যাহার করিতে পারে। 
২, ব্যাঙ্ষগুলির কাধাবলী তদারক ও ইহাদের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতে পারে। ৩. উহাদের 
নিকট হইতে প্রবোজনীয় তথ্য ও ক'গজপত্র এবং বিবরণ তলব করিতে পারে। ৪. উহাদের 
খণদান নীতি স্থির কবিতে পারে । ৫. উহাদের জমার অনুপাত পরিবর্তন করিতে পারে। 
৬. ব্যাস্থরেট হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। ৭. খণের জামিনের 'মাজিনঃ নির্ধারণ ও পরিবর্তন 
করিতে পারে। ৮. বিচারমূলক ৰণনিয়ন্ত্রণ করিয়া কোন্ উদ্দেপ্তে খণ দেওয়। হইবে বা! হইবে 
না,বা কতটা দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিতে পারে। ৯. অন্যান্ত ব্যাক্চের কর্মকর্তা ও উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী নিয়োগ মঞ্তুর বা নামঞ্জুর করিতে পারে। ১০. কোন ব্যান্ক কারবার গুট।ইবার 
আবেদন করিলে তাহাতে রিজ্ভ ব্যা্কের অনুমোদন আবশ্যক হয়। ১১, ব্যাঙ্কমমূহের 
একীকরণের প্রস্তাব রিজার্ভ বন্জক্কের অনুমোদন ছাড়া কাধকর হয় না। ১২, ব্যান্ষগুণির 



শাখা স্থাপন, কার্ধালয়ের গদি পরিধর্ভন, প্রযোজনীয পুজি প্রীতি বিষয়েও বিজার্ ব্যাক্ষের 
অঙ্গুমতি আবশ্তাক হয়। ১৩, বিশেষ ধবনেব (ব্যাঙ্ক নহে এমন প্রতিষ্ঠান ) বাণিজ্যিক ও 
ব্যবদায়ী প্রত্িষ্ঠানেব উপব জন সাধাবণেব নিকট হইতে আমানত গ্রহণ ও তচুপবি প্রদত 
স্থদেব হাব, উহাদেব হিসাব পত্র দাখিল কবা এবং বেভিস্টীভূক্ত হওযা সম্পর্কে নানাবিধ নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষমতা বিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। এইগুলি বিজার্ড ব্যাঙ্কের ক্ষমতাবলীব মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 

রিজার্ভ ব্যান্কেব কার্ষের মূল্যায়ন 
1281787101৭ 0 2175 আ0হ1খ2 ৭0 017155৬5157 0৮717586927 28৭1 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে বিজার্ভ ব্যগ্কেব প্রতিষ্ট। খুব বেশি দিনেব ঘটনা! নছে। গত 
৩০ বৎসব যাবৎ ইহার বিভিন্ন কার্ষকলাপ বিচাব কধিলে আম্ব| ইহাব নিম্নোক্ত সাফল্য ও 
ব্যর্ঘগাব বিষঘ জানিতে পাবি_- 

ক, সাফল্য (9০1/০%5099065)8 ৯, ব্যাঙ্ষপমৃহেরে ব্যাঙ্কার হিদাবে প্রযোজনীয় 
খণেব ব্যবস্থা কবিয| ও দেশেব বিভিন্ন অঞ্চনে দ্রুত ও নামমাত্র বাবে অর্থ স্থানাস্তবেব ব্যবস্থা 
স্থনিশ্চিত কবিঘা বিজার্ড ব্যাঙ্ক স্থদেব হাব হ্রাস কাবাছে (৭ ৮% হইতে ৩-৪ % ), স্থদেব 
হাবেব অত্যবিক ৪ঠানাম। বদ্ধ কবিবাছে এবং দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলে স্থদেব হাবেব মোটামুটি 
সমত| গ্রতিষ্ঠ। কবিধাছে। ২. সবকাবী খণ পবিচালনায ইহ। দক্ষতা দেখাইযাছে। ৩ ব্যাস্ক- 
সমৃহেব ক যাখলী ও নীতি নিয়ন্ত্রণ কবিষ! ভাব তাঁষ ব্যান্কপমূহ্েব বহু ত্রুটি দূ কবিষা ব্যাহ্কফেলেব 
প্রকোপ কম|ঈযাছে ও ব্যাস্কব্যবস্থাকে অধিকতব সুসংগঠিত এবং শঞ্জিশাণী কবিযাছে। 
৪. ব্যাক্কদমূহেব কাযাবলী ও ব্যান্কঝণ কিন্্রণ কবিষা ভাবতে টাকাব বাজাবে নিজেব নেতৃত্ 
গ্রত্্ঠা কবিযাহে। ৫. নানাপ্রকাৰ পদ্ধতিতে খণ নিষন্ত্রণ দ্বাব! ৰ্বিতীয পঞ্চবার্ষিক 
পবিকল্পনাকানে দেশে মুদ্রাক্ষীতিব চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে দেখ নাই। ৬. ইহা কৃষিখণ 
প্রসাবে যথেষ্ট সাফণ্য লাভ কবিয়াছে । ৭. সাম্প্রতিকক নে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পে দীর্ঘ ও 
মাঝাবি মেঘাদে খণদানেব জন্য, প্রতিষ্ঠিত নানাপ্রকাব সংস্থা ও কমসথচীতে উদ্চেগ ও অংশ গ্রহণ 
কবিয়া দশে শিল্পঝণেব কঠামো সম্প্রসাথণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কবিন্ছে। 
৮. টাকাব বহিমূল্য বজাঘ বাখিতে সফল হইযাছে। ৯. ভাবতে বিল বাজাব প্রতিষ্ঠাব 
কর্মস্থচী বাস্তব বপায়ণে অনেকদুব অগ্রসব হইযাছে। ১০. উন্নযনমূলক অর্থনীতির 
প্রয়োজন মিটাইতে সফল হইযাছ্ছে। ১১. দেশেন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও 
প্রকাশ কবিযা ব্যাঙ্কিং ও অন্যান্ত অর্থনীতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে জনদাধাবণ ও সবকাবকে 
ওঘাকিবহাল কবিয়াছে। স্থতবাং এ সকল বিষধ বিবেচন| কবিলে বিজার্ভ ব্যস্ক উহাব সার্থকতা 
প্রমাণ কবিয় হে বলা যায়। কিন্তু ইহ| সত্বেও বিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সকল ক্ষেত্রে দফল হইতে 
পাবে নাই তাহা নিয্োক্ত ঘটনাবলী হইতে বুঝ। যায়। 

খ. ব্যর্থ তা (£5115269 ): ১. বিজার্ভ ব্যাঙ্কেৰ সর্বপ্রধান ক্রুটি এই যে, ইহা ভাবতের 
পুবাতন দেশীয় ব্যাঙ্কাবগণকে হাব প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনিয| আধুনিক ও প্রাচীন-_-এই ছুই- 
প্রকাব ব্যাঙ্কব্যবসাষেব সমন্বয় ও সংহতি-স ধন কবিতে পারে নাই । ইহাব ফলে এখন পর্যন্ত 
ভাবতেব টাকাব বাজাব দুর্বল বহিয! গিযাছে। ২. ১৯৫১ সালেব পূর্বে বিজার্ভ ব্যাঙ্ক খণ 
নিয়ন্ত্রণে যে দক্ষত! দেখাইয়াছে তাহা যথেষ্ট নহে। ৩. ১৯৩৫ সালে বিজর্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের পর 
ভাবতে বহু ব্যান্ক ফেল পড়িয়াছে। বিজার্ড ব্যাস্ক উহা বন্ধ কবিতে বিশেষ উদ্যোগ লষ নাই। 

ং সে সময় ইহা৷ রক্ষণশীল মনোভাবের দ্বার! পরিচালিত ক্কইয়াছে। উহাতে ব্যাহ্ছদংকট আরও 



সীটহঠ্য়ছে। 5. এতাদন খারনাওজাও ব্যাক. কাষখপদান কাষেণলগুরে গাছ! সাং 
$৯৫১-৫২ সালেও সারা ভারত গ্রামীণঙ্ষগ সমীক্ষায় দেখ! গিয়াছে ধে সমবায় - সমির্তি, মারকাত 

গ্রদত্ত রিজার্ত ব্যাক্কের কৃষিখণ কৃষকদের মোট প্রয়োজনের ৩ শতাংশ মাত্র । ৫. ১৯৪৪ সাল 
হইতে ব্যাক্ষিং কেম্পানী আইনের ও উহার বিভিন্ন সংশোধনী দ্বারা ব্যাঙ্গুলির কাধাবলী 
নিযন্ত্রণেব জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বিপুল ক্ষমতা দেওয়! সত্বেও এখন পর্যস্ত অনেক ব্যাস্ক ক্রটিমূলক 
ভাবে কাঘ পবিচালনা ও ধণদান করিতেছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ সকল অবাঞ্ছিত কার্কলাপ 
বন্ধ করিতে পাবিতেছে না। ৬, খণনিয়ন্্ণেব জন্য রিজ।্ভ ব্যাঙ্কে নানাবিধ ক্ষমতা দেওয়া 
সত্তেও ইহা মৃল্যস্তব স্থির রাখিতে অতীতেও ব্যর্থ হুইযাছে, এখনও সম্পূর্ণ সফল হইতেছে না। 
৭. ভাবতে অবস্থিত বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে (যাহা বিনিময় ব্যাঙ্ক নামে পরিচিত ) নিয়ন্ত্রণে 
আনিলেও ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসাষে আজ পর্যন্ত উহাদের প্রভাব খর্ব করিতে পারে নাই। 
৮. ব্যান্কদমূহের ব্যাঙ্কাব হিসাবে উহাদের আপৎকালে গ্রযোজনীয় খণ সরবরাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অতীতে অনিচ্ছা প্রদর্শন কবিয়৷ অহুনক ব্যাঙ্কের সর্বনাশের কারণ হইয়াছে। 

মন্তব্য (০0107106005 ) £ তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্রটিগুলি 
অধিকাংশই পবিকল্পনার পূর্ব যুগের । বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাস্সমূন্তের উন্নঘনের ও সকল 
প্রকার খণেব সম্প্রসারণের সহাযতামূলক মনোভাব লইঘ| অগ্রসর হইতেছে । ইহাতে অতীতের 
অনেক ত্রুটি দূরীভূত হইতেছে । বর্তমানে নানাবিধ ক্ষেরে ইহার উ-গ্ভাগ ও সাফল্য ভাক্তেব 
ব)/্রব্যবস্থার গ্রসার ও ব্যাঞ্কিং কাধাবলীর মান য্থেষ্ট উন্নত কবিযাছে সন্দেহ নাই। 

ব্যাঙ্ক ও খণ নিয়ন্ত্রণ 
855727৬5, 31৭ 5৯) ০5017 ০01 1701, 

্বল্পমেযাদদী খণেব অভাবে যাহাতে দেখেব ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষু না হয়, অথবা অত্যধিক 
খণের ফলে যাহাতে অযথা মৃল্যস্থব বুদ্ধি না পাঁষ, সেজন্য ব্যাঙ্কখণের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
হিসাবে বি্জার্ভ ব্যাঙ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। কিন্তু অতীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নানাকারণে 
ইহাতে বিশেষ সফল হয় নাই । ৃ 

দ্বিতীয় মৃহাযুদ্েব পরবর্তীকালে রিজার্ভ ব্যান্কের জাতীযকরণ ও ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং 

কোম্পানী আইনের পর হইতে ধাঁবে ধীরে ভাবতেব ব্যান্ষিং ব্যবস্থাব উন্নতি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
ক্মত| ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ঘটিঘাছে। ইহার ফলে পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের যুগে, 
বিশেষত পরিকল্পনার বিগত দশকে ভারতে ব্যাস্কিং খণ নিয়ন্ত্রণেব ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যথেষ্ট 
দক্ষত| দেখাইযাছে। 

ক. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ (7276615009 ০£ ০:০1 

00000] 661০1560০05 (106 চ২০5০1:৮০ 739101: ) : রিজার্ভ বাক্ষের হস্তে খণ নিয়ন্ত্রণের 

্ন্য বর্তমানে যে সকল অস্ত্র বহিয়াছে তাহা! হইল-_১. ব্যাস্করেট পদ্ধতি ২. খোলাবাজারী 
বারবার । ৩. জমার অনুপাতের পরিবর্তন। ৪. অনুরোধ । ৫. বিচারমূলক খণ নিয়ন্ত্রণ 
পহ্ধতি। ৬. বিলবাজার কর্মস্থচীতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্বগুলি কর্তৃক গৃহীত খণের সীম৷ নির্দিষ্টকরণ 
গ্রবং ৭, নির্দিষ্ট ব্যাঙ্করেটে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গুলির গ্রহণযোগ্য খণের পরিমাণ নির্দিইকরণ। 
ইততরাং বলা ষায় অ ধুনিক দেশ গুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যান্ক যে সকল পদ্ধতিতে খণনিয়ন্ত্রণ করে তাহার 
মস্ত উপায়ই রিজার্ভ বাঙ্কের হাতে আছে। 

খ. রিজার্ভ ব্যান্কের সাম্প্রতিক খণনিয়ন্ত্রণ নীতি (72060 ০6৫16 ০০7৮:০| 

9০11০ 0£ 0186 8656: 18958.) £ পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের দ্বারা যাহাতে 



৩৩৪ 

লক্ষ্য অনুযায়ী দেশের অর্থসীতিক কার্যকলাপের বৃদ্ধি ঘটে, সেঁজন্ত দেশের টাঁকার মোট যোগানও 
প্ররিকল্পিতভাবে বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হয। ইহাতে ব্যাঙ্কলমূহের খণের প্রসারে সহায়ত৷ 
আবশ্যক । তেমনি আবার খণের যোগ।ন যাহাতে অতিবিক্ত হইয়া মুদ্রাম্ফীতির চাপ স্য না 
করে সেজন্য৪ সতর্ক হইতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীঘ পরিকল্পনায় ঘাট্তিব্যঘ নীতি, বিরাট পরিমাণ 
গজি বিনিযোগ প্রভৃতি কারণে ১৯৫০-৫১ সাল হইতেই দেশে টাক। ও ব্যাঙ্কঝণের যোগান 
স্বাড়িতেছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে দেশে টাকার মোট যোগান ১৯৮৭ কোটি ট।ক। বাড়ে; 
ইহার মধ্যে ব্যাঙ্কঝণেত্র পবিমাণ ৪৬-৫ কোটি টাক।। দ্বিতীঘ পরিকল্পনাকাপে টাকার মোট 
যোগান ৭২২'৪ কে।টি ট।ক| বাডিযাছে; ইহাব মধ্যে ব্যাঙ্কধণেব পবিমাণ ১৮৮৬ কোটি 

টাকা। ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৬৪ সালেব নভেম্বর মাস অবধি প্রা ১৪ বত্সরে, দেশে 
টাকার মোট যোগান ১৯৭৫ কোটি ট।ক। হইতে বাঁড়িঘ| ৩৮৪২ কোটি টাকাষ পবিণত হইয়াছে । 
ব্যাঙ্কখণেব পবিমাণ ৬২০ কেটি টাক। হইতে বাড়িযা ১৭১৪ কোটি টাকায় পৌছিযাছে। 

প্রথম পবিকল্পনাব আরম্তে দেশে মুদ্রান্ফীতির চাপ কমাইবার জন্য ১৯৫১ সালে ব্যান্থ- 
রেট শতকরা ৩ টাকা হইতে ৩ই টাকাষ বৃথি কর! হয। ইহাতে খণের পবিমাণ ধীরে 
ঘধীবে হু।স পাইতে থাকে। ইহাঁব সহিত খোলাবাজাবী কাববাবও চালিত হয়। অংশত 
এজন্য, প্রথম পবিকল্পনাব শেষ দিকে মৃল্যস্তবেব নিম্নগতি দ্রেখ। যাঘ। 

দ্বিতীয় পবিকল্পনায় অর্থনীতিক কারকলাপ যথেষ্ট পবিমাণে প্রসাবের লক্ষ্য গৃহীত হয়। 
এজন্য পূর্বেকার পত্রমুদ্রা প্রচলনো আ।হ্ুপাতিক জমাধ পদ্ধতি পবিবর্তন করিঘ। ন্যনতম 
জমার পদ্ধতি প্রবতিত হয (১৯৫৬ ও *১৯%৭ সালের বিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন ) 

ও যাহাতে ব্যাঙ্কগুলি যথেইট পবিমাণে, খণ স্থষ্টি করিতে পারে সেদিকে যত্র লওনা হয়। 
অপর দিকে, যাহাতে ঘাট্তিব্যঘ নীতির দরুন টাকার যোগান অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইযা 
ুদ্রান্্ীতিব চাপ তীব্র না কাবতে পানে সেজন্য বিজ ব্যাঙ্ক সতর্কতা গ্রহণ করে। 
খণ নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৫৬ সালে বিজার্ভ ব্যাস্ক আইনেব সংশোধনী দ্বারা 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ব্যাঙ্গগুলির জমার অনুপাত পবিবর্তনেব ক্ষমতা দেওয়া হয। ইহাতে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কগুপির চল্তি আমানতেন জমার অনুপাত ৫ হইতে ২৭ শতাংশ পযন্ত 
ও স্থাধী আমানতের জমার অনুপাত ২ হইতে ৮ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাসবৃদ্ধিব ক্ষমতা পায়। 
ব্যান্কিং কোম্পানী আইনের 2৬২ সালের সংশোধন দাবা চলতি ও স্থাধা উভয় আমানতের 
উপরে ন্যুনপক্ষে ৩ শতাংশ জমা রাখার আইন কবা হয়। প্রয্মেজনবোধে এঁ ৩ শতাংশ 
১৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয বৎসর হইতেই যখন মৃল্যস্তবের উধ্বগতি আরম্ভ হয় 
তখন হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহা দমন করিবার জন্য একে একে উহার সকল খণ নিয়ন্ত্রণ 
অস্ত্রই প্রয়োগ করে । ১. ১৯৫৭ সালে ব্যাঙ্করেট ৩২% টাকা হইতে বাঁড়াইযা ৪% টাক! করা 

হয়। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারীতে উহাকে ৪২% করা হয়। আবার ১৯৬৪ সালে উহ্বাকে 
৫% করা হয়। মুদ্রাক্ষীতি বিরোধী ব্যবস্থা হিদাবে ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পুনরায় 
ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া ৬% করা হইয়াছে। ২. খোলাবাজারী কারবার চালনা করা হয়। 
১৯৬৩ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৭২ কোটি টাকার খণপত্র ক্রম করে এবং ৫* কোটি টাকার খণপত্র 
বিক্রয় করে। 

৩. ইহা ছাড়া প্রবলভাবে অন্ুহ্থত হয় বিচাবমূ্গক খণ্ঞনিয়ন্্রর নীতি। ১৯৫৬ সালের 
মে মাসে ধান ও চাউলের জামিনে ৫০১০০ টাকার অধিক খণ না দিরার অন্য রিজার্ভ ব্যাস 

২৪. 



টি দিকোচের নিরশ দেওয়া হয়। '১৯৫৭ সালের জুন? টয় চিরির জামির ব্যস 
লোড মাজিন? রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হয় পরে বধ ক্রাহঃ। 57৬, 
লে এল মালে ইহা প্রতাহার বরা হইয়ছে। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
ক্ষেত্রে বিচারমূলক খণ নিয়ন্ত্রণ প্রবত্তিত হয়। এ বংসর ডিসেম্বর মাসে সপ 
অন্থান্ত তৈলবীজের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। ১৯৬০ সাগের মার্চ মাসে শেয়ারের জামিনে যাহাস্ঠে 
শত্যধিক খণ ন! দেওয়। হয়. সে জন্য শেয়ারের মাঞ্জিন ৫০ শতাংশ করা হয়। বদ্লা কারবারে 
লদান নিষিদ্ধ হয়। জামিন ছাড়া খণের সীমা নির্দিষ্ট হয়। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে 
পাটের মৃগ্যন্তর বৃদ্ধি রোধের জন্য এক্ষেত্রে খণদানে 'মাজিন, প্রবর্তিত হয় $ বর্তমানে পাটজাত 
দ্রব্যের উপর খণের মাঞ্জিন প্রত্যাহার কর! হইয়াছে বটে, কিন্তু কাচাপাটের উপর খণের মাঞ্জিন 
বজায় রাখা হইয়াছে । ৪. ইহা ছাঁড়া ১৯৬ সালের মার্চ মাসে রিজার্ভ ব্যাস্থ ব্যাঙ্কগুলির জমার 
আপাত পরিবর্তন করে। ইহাই ভারতে জমার অনুপাত পরিবর্তনের প্রথম ঘটনা । সে সময় 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাক্বগুলিকে উহাদের নৃনতম জামিনের উপর, অতিরিক্ত আরও এক- 
চতুর্থাংশ জমা রাখিতে বলে। পরে উহা! বাঁড়াইয়া দেওয়া হয়। এ বৎসর নভেম্বর মাসে 
অতিরিক্ত জমার পরিমাণ কমান হয় ও অবশেষে ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে উহা প্রত্যাহার 
কর! হয়। ৫. ১৯৬ সালের বিলবাজ।র কর্মস্থচীতে ব্যান্ব গুলিকে খণদানের স্থুযোগ খানিক 
পরিমাণে সংকুচিত করা হয়। ৬. ব্যাঙ্গগুলি কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে চড়াহারে খণ 
গ্রহণের ফলে ১৯৬০ সালে অক্টোবর মাসে রিজার্ড ব্যাঙ্ক উহাদের প্রাপ্তব্য খণের পরিমাণ নির্দিষ্ট 
(৫5০% ) করে। এ নির্দিষ্ট পরিমাণের (009) খণ ব্যাঙ্ছগুলি প্রচলিত ব্যান্ধ রেটেই 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাইবে । “কোটা, ছাড়াইয়া গেলে প্রথম ২০০% পর্যন্ত অতিরিক্ত 
১% হারে এবং তৎপরবর্তী খণের জন্য ২% হারে সদ আদায় করা হয়। ১৯৬৩ সাল হইতে 
"হুই-্তর” সুদের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে । এই ব্যবস্থা অনুযায়ী তপসিলভূক্ত ব্যাঙ্কগুলি নিজ 
নিজ জমার ৫০% পর্যন্ত ৫% স্থদে ও অপর ৫০%, ৬২% স্দে খণ লইতে পারে। ইহা! ছাড়াও 
১৯৬০ সালে বাঙ্কগুলিকে সকল প্রকার দাদনের উপর ৫% হারে স্থদ লইতে এবং খণের পরিমাণ 
কমাইতে বল! হয়। ৭. ইহা ছাড়া খণ সংকোচনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৫৭ মাল হইতে 
বারংবার ব্যাঙ্কগুলিকে অনুরোধ জানাইতেছে। 

সাম্প্রতিক কালে, বিশেষত দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একদিকে যাহাতে খণের 
যোগান অত্যধিক না হয় সেদিকে যেমন দৃষ্টি রাখিয়াছে এবং নানাবিধ উপায়ে খণনিয়নতরণ কার্ষে 
সঁফল্য অর্জন করিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে যাহাতে খণের কগের নিয়ন্ত্রণের ফলে আবার 
বাবগায়-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখিয়াছে। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে যেমন 

নিয়ন্ত্রণ জারি করিয়াছে, তেমনি অবস্থার পরিবর্তনের সহিত তাহা দ্রুত প্রত্যাহারও 
করিয়াছে। ফলে, বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খণনিয়ন্ত্রণ নীতি যথেষ্ট স্টিতিস্থাপকতা লাভ 
রৃরিয়াছে। ইহাতে খণের অত্যধিক প্রসারে যেমন বাধা দেওয়! হইতেছে, তেমনি উপযুক্ত প্রসারে 
ধাহাঘাও কর! হইতেছে । দেজন্ত উহার বর্তমান খণ নীতিকে টাকার নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণের 
নাতি ( 0০91195 0£ 0070:01160 10001596800 92008189101 ) বলা হয়। প্রধান্তঃ দ্বিতীয় 

হা পরিকল্পনাকালেও এ নীতিই 
হইতেছে । কারণ, যে প্রয়োজনের তাগিদে এ হূ্মাছিল 

ভারী অমনীরিতে থাকিবে ী মাগানী বর ধরিয়া রিসিই প্রয়োজন 



নিড়ার্ড বাটা কার বাজার বিযানরণ 
দিই, 2৯৪ 4৮0 (0 িতি, 05 8 24015 24/ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যান্বক্ূপে ১৯৩৫ সালে স্থাপিত হয়। টাকার বাজার 
নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ষে সকল কার্ধ ক্ষমতা থাক! উচিত বলিয়া তৎ্কালে মনে. করা 
ছইত উহার সকলই রিজার্ভ ব্যাস্বকে অর্পণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সাল পর্স্ত, ভারতের 
টাকার বাজারে রিজার্ড ব্যাঙ্ক নিজের একচ্ছত্র ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই 
বলিলে তুল হইবে না। অবশ্ত ইহার কতকগুলি কারণ ছিল। ১. রিজার্ভ ব্যাস্ক তখন 
সবেমাত্র স্থাপিত হইয়াছে । অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই ইহা অপেক্ষা পুরাতন ও অভিজ্ঞ । 
হ্ুতরাং উহার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নেতৃত্ব পছন্দ করে নাই। ২. ভারতের ব্যাঙ্কজগতে ছিল বিদেশী 
্রাধান্পূর্ণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক । ইহা ভারতের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ছিল। ইহা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ককে প্রতিদ্ন্বী বলিয়। মনে করিত। ৩. তখন টাকার বাজার ছিল ছিধাবিভক্ত ও 
অসংগরঠিত। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকাবৰ বাজারে নিজের কতৃত্ব কায়েম করা সম্ভবপর 
হয় নাই। ৪. বাঁণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত নিজেদেব নিকট অধিক নগদ টাকা রাখে ও 
প্রযোজন হইলে অধিকাংশ সম্যই পরস্পরের নিকট হইতে খণ করে। ইহাতে তাহাদের রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের ছারস্থ হইতে হয না। ৫. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গগুলি অধিকাংশই আকারে ছিল অত্যন্ত 
কষুত্র ও স্বল্প সম্ঘলযুক্ত। ৬. সর্বোপরি বিজার্ভ ব্যান্কের নীতিও ছিল রক্ষণশীল। টাকার 
বাজাবে খণপত্রেরও যথেষ্ট অভাব ছিল। ইংলগ্ডের মত বাণিজ্যিক বিল এখানে জনপ্রিয় 
হয় নাই। 

কিন্ত দাম্প্রতিক কালে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অবশ্য ভারতের টাকার বাজারের 
অপর অংশ যেমন সাহুকার, পোদ্দার প্রভৃতি দেশীয় ব্যাঙ্কীরগণ এখনও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্ণা- 
বীনে আসে নাই। কিন্তু এই ত্রুটি বাদে, টাকার বাজারের অপর অংশ অর্থাৎ আ 
সংগঠিত টাকার বাজারের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির 
উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়নত্র সথপ্রতিষ্টিত হইযাছে ও উহার উদ্যোগে ভারতের আধুম্ক 
সংগঠিত টাকার বাজারের বিস্তার ও দেশীয় টাকার বাজাবের সংকোচন ঘটিয়াছে। ইহার 
কারণ নিম্নরূপ £ 

১. ১৯৪৮ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ দ্বারা ইহা সরকারের অঙ্গীভূত হইলে, 

তাহাতে ব্যাঙ্বব্যবস্থায় রিজার্ভ ব্যাস্কের মারফত সরকারের হস্তক্ষেপ সুচিত হয়। ফলে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। 

২, ১৯৪৯ সালে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ও তৎপরবর্তী বছ সংশোধন দ্বারা রিজার্ত 
ব্যাঙ্কের ক্ষমত| বিপুল পরিমাণে বর্ধিত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি- 
পঞ্জ দান হইতে আরগ্ত করিয়া উহাদের নীতি নির্ধারণ, কার্ধাবলীর তদারক, কাগজপত্র পরীক্ষা, 
শাখাস্থাপন, স্থানপরিবর্তন, এমনকি একীকরণ ও কারবার গুটান প্ধস্ত-_রিজার্ভ ব্যাঙ্ধের হুমরতাঁয 
পরিধি বিস্তৃত হয়। এই আইনের পরবর্তী সংশোধনীগুলির দ্বার! রিজার্ভ ব্যাঙ্গের ক্ষমতা 
উহাদের অভ্যন্তরীণ পরিচালনা পর্যস্ত বিস্তার করা হইয়াছে । ফলে ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ষ- 
গুলি অনেকাংশে ক্রুটিমুক্ত ও শক্তিশালী হইয়াছে। 

৩, ১৯৫২ সালে বিলবাজার কর্মনুচী গ্রহণের পর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ছের নিকট বাণিজ্যিক 
ব্যানগুলির খণের পরিমাণ বাড়িতেছে। দেখে বাণিজ্যিক খণের, প্রসার ঘ্বটিতেছে ৷ বাণিজিত 
র্াস্গুঝি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর অধিষ্কু পরিমাণ, নির্ভর | 



&. ১৯৫৫ সালে ইম্পিবিযাল ব্যাঙ্ক জাতীয়কবণ হাব! স্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ফলে রিদ়ার্ড 

ব্যাঙ্কের পুবাতন ক্ষমতাশালী প্রতিদবন্বীব অস্তর্ধান ও উহাঁব সহায়ক গ্রত্ষ্ঠানে আবির্ভাব ঘটায় 

টাকাব বাঁজাবে বিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
৫, পবিশেষে ১৯৫১ সাল হইতে ব্যাস্কবেটেব ব্যবহাব, বিচাবমূলক খণনিযন্ত্রণ নীতির 

ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ প্রভৃতি ভাবতেব টাকাব বাজাব ও বাণিজ্যিক ব্যাস্কগুলিব উপব বিজার্ড 

ব্যাঙ্কে প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব স্থপ্রতিষ্ঠিত কবিষাছে। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালে ভমাব অনুপাত 

পবিবর্তনেব ক্মমূত৷ বিজার্ভ ব্যান্কেব হস্তকে শন্তি শালী কবিষাছে। 
৬. পবিশেষে বিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থিতিস্থাপক খণনিযস্ত্রণ নীতি দ্বিতীয পবিকল্পনাকালে 

সফলভাবে ব্যাঙ্কধণ ও টাকাব বাজাবকে নিয়ন্ত্রণ কবিযা ব্ভার্ত ব্যাঙ্ছকে টাকাব বাজাবে 

সর্বময় নেতাব পদে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিষাছে। 

বিলবাজার কমপুচী 
পু 1017,1, 7185 50515715 

“বিল? কথাটির ছাব। বাণিজ্যিক বিল ( 00071701619] 1)7]])) ব। বাণিজ্যিক হুপ্ডি বুঝায় । 

সাধাবণত ইযোৌবোগীয দেশে পণ্যস।মগ্রীব বাঁকি বেচাকেনা, বিক্রেতা একটি কাগঙ্জে পণ্যের 
মূল্যবাবদ প্রাপ্য টাকা ক্রেতা কবে দিবে তাহ। লিখিযা ক্রেতাকে দিয| মাহ কঝইযা লয়। 
ইহাতে উপযুক্ত প্যাম্প লগাইয| লইলে, উহা! প্রাপ্য ট/ক।ব আইনসম্মত গ্রতিশ্রুতি বলিষা গণ্য 
হয়। বিক্রেত| ইভ। নিজেব নিকট বাখিয। দিয। নিদিষ্ট সমযে ক্রেতাব নিকট উপস্থিত কবিয়। 
প্রাপ্য টাক। আদাঘ কবিতে পাবে। কিংব! উহাব পুবেই টাকাৰ গ্রযেজন হইলে বিক্রেতা 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে নিকট ব| বিলে কাববাবিগণেব নিকট উহ বিক্রয কবিতে (ইহাকে বিল 
বাট্রা কৰা বলে) পাবে । বাণিজ্যিক ব্যাস্কগুলি ইহা কিনিযা লইয| ব/বসাধিগণকে খণ দেখ। 
পবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের টাকাব টান পডিলে এ বিল কেন্দ্রীয ব্যাঙ্কের নিকট পুনবায় বিক্রয় 
( অর্থাৎ পুবান্ট! ) কবিতে পাবে । এইবপে বাণিড্যিক বিল পুনর্বাট্র। কবিষ। কেন্দ্রীয ব্যান্ন 
বাণিজ্যিক ব্যান্ধ ও উহ্বাদেব মাবফত ব্যবসাধগৎকে স্বল্পমেযাদী খণ যোগান দেয়। প্রথিবীব 
মধ্যে লগ্ডনেব বিলবাজাব সর্বাপেক্ষ। উদ্ত। ইহা লগ্নে ট।কাৰ বাজাবকে শত্ভিশাশী 
কবিঘাছে ও ইংলগ্ডেৰ কেন্দ্র ব্যাস্ক-ব্যাস্ক অব ইংলগ্ডেব ক্ষমতা! বৃদ্ধি কবিষাছে। 

প্রয়োজনীয়তা (20০৫ )2 ভাবতেব অভ্যন্তবীণ বাণিজ্যে এইবপ বিল ব্যবহৃত হয় 
না। এদেশে হুগ্ডি নামে যাহ! প্রচলিত তাহা বাণিজ্যিক বিল হইতে ভিন্ন । বাণিজ্যিক বিল ও 
বিলেব বাজাবেব অভাবে ভাবতে বাবসাঘ-বাণিজ্যে ব্যাঙ্কগুলিব খণদানে অন্বধিধ! হয়। বিজার্ত 
ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্য্কগুলিকেও বিলেব মত ঞণপত্রেব অভাবে যথেষ্ট পবিমাণে খণ দিতে পাবে 
না। ফলে ভাবতেব টাকাব বাজাব অপবিসব বহিষাছে। এই ত্রুটি দূব কবিব।ব জন্য বিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ভাবতে বিলবাজাব সৃষ্টি কবিবাব জন্য একটি কর্মুচী প্রণয়ন কৰে এবং ১৯৫২ জাল হইতে 
তাহা কাধ্কব কবে। এ সমযে বিজার্ভ ব্যাঙ্ক খণ নিষস্ত্রণ কবিষাছিল। তাহাঁব দরুন যাহাতে 
ব্যবসায়িগণে স্বাভাবিক খণেব প্রয়োজন মিটাইতে অস্থুবিধা না হয় সে জন্যও এ সময়ে বিল- 
বাজার কর্মস্চী প্রবর্তিত হয। 

কমধুচীর বিবিরণ (1016 5০1১610€ ) ; এই কর্মসূচীতে বাণিজ্যিক ব্যান্কগুলি উহাদের 
খাতকদের খাদি গিয়া তাহ ভার নিকট হইতে যে সকল চাহিবামাত্রদেয় ছণ্ডি (09787 
[00701950005 ) লয়, উহার! নিজেরা এগুলির ভিতিতে সমগরিমাপ টাকার ৯* দিনের 



সেযানাতি ১৩ ১,০এজওডি 8০) এও ফায়ার গুরিলকার সাও জামিন হিসাবে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ছের নিকট জমা! রাখিয়া স্ল্পেয়াদী খণ লইয়া থাকে । ইহাদের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
ব্াঙ্করেট অপেক্ষা $% কম স্থ্দ আদায় কবিবে। চাহিবামাত্রদেয় হুত্তিকে এইরূপে মেয়াদী 
ইপ্ডিতে পরিণত করিতে স্ট্যাম্প খরচ বাবদ বাস্বগুলির যে ব্যঘ হইত, প্রথম অবস্থায় রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক উহার অর্ধেক বহন করে। 

বাস্তব রূপায়ণ ( 1001912776165602 ) 9 প্রথমে সীমাবদ্ধভাবে ইহ প্রবতিত হয়। 
যাহাদের আমানত অন্তত ১০ কোটি টাক। সেই ব্যাঙ্কগুলিকে ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া 

হয়। তাহ] ছাড়া নিষম করা হয় যে, ২৫ লক্ষ টাকার কমে কোন ব্যাঙ্ক এইভাবে খণ লইতে 
পারিবে না, এবং বিল প্রতি টাকাব পরিমাণ অন্তত ১ লক্ষ টাকা হওযা চাই। ১৯৫৪ সালে 
অবশ্ট সকল তফসিলতুক্ত ব্াঙ্ককৈই ইহাতে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়৷ হয় এবং খণের 
ন্যনতম পরিমাণ কমাইয়া ১* লক্ষ টাক! ও প্রতি বিলের ন্যুনতম মূল্য কমাইঘা ৫০ হাজার টাকা 
করা হয়। বিলবাজারের জনপ্রিষত বাড়িলে ১৯৫৬ সাল হইতে শ্বল্পতর জদের হার এবং 
রিজার্ড ব্যাঙ্ক কতৃক স্ট্যাম্প খরচের অর্ধেক বহনের স্ুবিধাগুলি প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৫৮ 
সালে রপ্তানি প্রসারে সহাযতার জন্য রপ্তানি বিলগুলিকেও বিলবাজার কর্মস্চীর অন্তভূক্ত করা 
হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৬০ সালে এই ব্যবস্থায় ১৯৪ কোটি টাক! খণ প্রদান করিয়াছে । 

সমালোচন। (০0100151% ) : ইহার সমালোচনা বল। হয যে,_-১. ইহ! বিলবাজার 
কর্মন্থচী নামে অভিহিত ইইলেও আসলে ইহাতে মোটেই বিল পুনর্বাট্া করা হয় ন৷। বিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক শুধু মেগ্লাদী হুপ্ডির জামীনে খণ দেধ মাত্র। ২. দেশীয় ব্যাঙ্কারগণকে ইহার অঙ্গীভূত 
কর! উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হয নাই। ইহাতে বাজারটি পন্ধু হইয়াছে। ৩. বিদেশী 
ব্যাঙ্গগুলি ইহার অত্যধিক স্থবিধা *লঈতেছে। তুলনায় ক্ষুদ্র ভারতীয় ব্যাস্থগুলি বঞ্চিত 
হইতেছে । ৪. স্বল্প হাবে স্থদ আদায় ও স্ট্যাম্প খরচের অর্ধেক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহন করিয়া 
যে স্থুবিধ! দিযাঁছিল তাহা প্রত্যাহার কধ। উচিত হয নাই। ৫. বিলবাজার খণের স্থবিধা 
দেওয়ার পূর্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আবেদনকারী ব্যাস্ক সম্পর্কে যে পুঙ্ান্তপুত্খ অনুসন্ধান লয় তাহাতেও 
আপত্তি কর! হইয়াছে । এজন্য বহু ব্যাস্ক এই স্থবিধা লইতে উৎস্থক নয়। 

সম্ভাঁবন। (0:95): উপরোক্ত ক্রটিগুলি দূব কর! হইলে এবং ভারতের বিভিন্ন 

অঞ্চলে যোগাযোগ ও যাতায়াত বাবস্থার উন্নতি এবং অর্থ স্থানাস্তবকরণেব আরও উন্নতি ঘটিলে 
এবং তৎসহ গ্রামাঞ্চলে ব্যাস্ষিংব্যবস্থার প্রসার সম্পূর্ণ হইলে বিলবাজার কর্মসূচী পূর্ণাঙ্গরূপে 
রূপায়িত হইয়! ভারতের টাকার বাজারকে সম্পূর্ণ করিবে সন্দেহ নাই। 
আমানত বীম। করপোরেশন 
20298155074 ০5 ০0220147101 

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা (০১1০০656৪, ৪1093 ৪190 176068510 ) 2 
১. কোন ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইলে তাহার দরুন আমানতকারিগণ বিশেষত ছোট আমানত- 
কারিগণ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেঞন্য ব্যাঙ্ক আমানতের বীম| করিবার প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিয়াছে। ২. এই পন্থার আমানতকারিগণের স্বার্থ রক্ষিত হইলে ব্যান্কের উপর তাহাদের 
আস্থা বাড়িবে, ব্যাঙ্ক হইতে আতঙ্কিত আমানতকারিগণ দ্বারা অহেতুক গুজবে আতঙ্কিত 
হইয়। টাকা তোলা বন্ধ হইবে এবং সকল ব্যা্কের সুশৃঙ্খল উন্নতি ঘটিবে। ৩. ইহার ফলে 
জনসাধারণের ব্যাঙ্কে টাক! রাখিবার অভ্যাস বাড়িবে। ৪. তাহাতে দেশের সর্বত্র ব্যান্ধের 



টিম সঘল ও শক্তি বাড়িবে। ৫, ফলে ব্যাঙ্কগুলি: গে না পারিনা 
পির সহায়তা করিতে পারিবে । এই সকল সুবিধার জন্থ ব্যান আমানতের ঘীমা, বার্থধ 
গ্রঁবর্ডনের গ্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। 

১৯৩০ হইতে ১৯৩৩ সাল পর্ধস্ত আন্তর্জাতিক মন্দার আঘাতে মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল 
সংখ্যক ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে আমানতকারিগণের স্বার্থ যাহাতে হুর 
না হয় সে জন্য ১৯৩৪ সালে তথায় যুক্তরাষ্্ীয় আমানত বীম] করপোরেশন স্থাপিত হয়। উহার 
পর হইতে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা অত্যন্ত হাস পাইয়াছে। 

ভাবতেও বারংবার ব্যাঙ্কবিপ্রয়ের দরুন এই প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব বিভিন্ন মহল 
হইতে উপস্থাপিত হয়। ১৯৫০ সালের গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং তদস্ত কমিটি নীতিগতভাবে ইহার 
প্রবর্তন সমর্থন করেন। ১৯৫৪ সালে বেসরকারীক্ষেত্রে খণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত 
শর কমিটি এইরূপ একটি করপোরেশন স্থাপনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। কিন্তু মোটামুটিভাবে 
১৯৫৪: সাল হইতে বাঞ্ছনীয় পথে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রমারণ ঘটিতে থাকায় 
ব্যক্ষিফেলের ঘটন! হ্রাস পায় ও এই প্রস্তাব আর সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। 
সরকার ছোটখাটো স্বর্পসম্থল ব্যাঙ্কগুলির একীকরণ দ্বার! বৃহত্বর আয়তনের ব্যান্থগঠনেই উত্সাহ 
দিতে থাকেন। কিন্তু ১৯৬০ সালে ছুইটি ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইতে বাধ্য হইলে এবং সাময়িক- 
ভাবে হইলেও ব্যাস্ক আমানতের পরিমাণ ইহার প্রভাবে হ্বাস পাইলে পুনরায় আমানত বীমার 
প্রস্তাব ওঠে। এইরূপ বিক্ষিপ্ত ছুই-একটি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলেও ইহাতে সামগ্রিকভাবে 
ব্যাঙ্কের অগ্রগতি ব্যাহত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া অবশেষে সরকার ব্যাস্বব্যবস্থা শক্তিশালী 
করিবার জন্ত ভারতে একটি আমানত বীমা করপোরেশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 

স্বাপন। (20170090018) 2 ১৯৬১ সালের ৮ই সেপ্টে্ছর লোকসভ। আমানত বীমা 

করপোরেশন আইন পাস করে। ৭ই ডিসেম্বর উহা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। ১৯৬২ 
সালের ১ল! জানুয়ারী উক্ত আইন অনুযায়ী আমানত বম! করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে । 

বৈশিষ্টা (£5৪6০9৪ )2 ১. পুজি ও পরিচালনা (080109] 200. 1097299- 

109৮) ইহার অনুমোদিত পুঁজির পরিমাণ এক কোটি টাকা । ইহার সমস্তই রিজার্ভ 
যাক দিয়াছে। ইহ! ছাড় রিজাত ব্যান্কের নিকট হইতে ৫ কোটি টাক! খণ করিবার ক্ষমতা 
করপোরেশনকে দেওয়া হইয়াছে । করপোরেশনের পরিচালনার ভার ৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত 
একটি পরিচালক সভার উপর ন্যস্ত হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ইহার চেয়ারম্যান । 
উহাদের কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক মনোনীত ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ দুইজন বেসরকারী 
সদ্য । বেসরকারী সদস্যদের কার্কাল ৪ বৎসর । করপোরেশনের দৈনন্দিন কার্ধপরিচালনার 
ভার একটি কার্ধকরী পরিষদের উপর ন্যন্ত থাকিবে। ইহা পরিচালক সভা! কর্তৃক নিষুক্ত 
হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শ করিয়া সরকার যে নীতি স্থির করিবে কারবক্ষেতে 
করপোরেশন তাহাই অনুসরণ করিবে । 

হ. কম পুচ (0,6 901597070 ) £ সংক্ষেপে ভারতের আমান্ত বীমা করপোরেশনের 
ার্গুচীটি এই-- 
“ক. আমানত বীমা করপোরেশনের প্রত্ষ্ঠাকালে ভারতে কার্রত সকল ব্যান্থকেই 
করগোয়েশনে নবম রেজিন্টরি করিয়া যোগঙ্গান করিতে দেওয়া হইয়াছে । ভবিশ্যতে নৃতন ব্যাঙ্গ- 
গুগিবেও একই ভাবে যোগ দিতে দেঞগা হইবে । 



1. "কি ৩১৯) সু 
ভিিররাারুনালা 

ক হণ করিষে। আমানতকারিগণের পানি ধারের কৌন'পাওন! থাকিলে. তাহ! 
ধাঁ দিন! তাহাদের বীমাযোগ্য আমানতের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে অবস্ত করপোরেশন 
গ্রীয়োজন মনে করিলে বীমাযোগ্য আমানতের সীম। বাড়াইতে পাবে। 

গ. কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের আমানত, কোন বিদেশী সরকারের আমানত ও ব্যাঞ্চিং 
কোম্পানীর আমানত করপোরেশনের নিকট বীমা করা যাইবে না। 

ঘ. প্রতি ১০০ টাকার আমানত বীমার জন্য বৎসরে ১৫ পয়সা পর্যন্ত প্রিমিযা্গি 
আদায়ের ক্ষমতা করপোরেশনকে দেওয়া হইলেও, বর্তমানে উহা প্রতি ১০০ টাকার বীমার উপস্ 
বৎসরে ৫ পয়সা প্রিমিয়াম ধার্য করিয়াছে । ব্যাস্কগুলি বৎসরে চারিটি কিন্তিতে করপোরেশনকে 
প্রিমিয়াম জমা দিবে । সময় মত জমা না দিলে ব্যান্কগুলির উপর অনধিক ৮% হারে করপোরেশন 
সুত্র আদায় করিবে । 

$, কোন ব্যাঙ্কের উপর কারবার গুটাইবার নির্দেশ জারি হইলে বা উহার অবলোপক 
(11110960: ) নিযুক্ত হইলে অনধিক তিন মাপের মধ্যে তাহাকে এ ব্যাঙ্কের আমানতকারি- 
গণ ও তাহার্দের আমানতের পরিমাণেব (উক্ত আমানতকারিগণের নিকট ব্যাঙ্কের কোন পাওনা 
থাকিলে তাহা খাদে ) একটি তালিকা আমানত বীমা করপোরেশনের নিকট পেশ করিতে 
হইবে। এই তালিকা পেশের অনধিক ছুই মাসের মধ্যে আমানত বীম। করপোরেশন আমানত" 
কারিগণকে অনধিক ১৫০০ টাক| পর্যন্ত আমানতের টাক৷ প্রত্যর্পণ করিবে । 

৩. আমানত বীম। করপোরেশনের তহবিল 5 লগ্মী (18105 210. 1)59860061865 ) 

আমানত বীম। করপোবেশনের দুইটি তহবিল থাকিবে । একটি আমানত বীমা তহবিল 
(1)0031৮ 17780109 [10 ) এবং অপক্মট সাধারণ তহবিল (0190918] 07170 ).) 

ইহাদের অর্থেব একাংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জম। থাকিবে । বাকি অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের 
হুপ্ডি, স্টক ও শেষারে লগ্মী করা হইবে। 

£. আমানত বীমা! করপোবেশনের ক্ষমতা (1৯০ ০7৪)$ ভারতে রিজার্ভ ব্যাস্ক অন্যান্থ 
ব্যাঙ্কগুপির কার্ধাবলীর তদারক ও কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করিতে পারে বলিয়া আমানত বীম৷ 
করপোরেশনকে আর এই ক্ষমতা দেওঘা হয় নাই। তবে করপোবেশনের অনুরোধে রিজার্ভ 
ব্যাঞ্ষ বীমাকৃত ব্যাঙ্গগুলি সম্পর্কে সব্জেমীনে তদন্ত কবিষা! প্রয়োজনীয় বিপোর্ট সরবরাহ করিতে 
পারে। আমানত বীম! কবপোঁরেশনকে অধীনস্থ ব্যাঙ্ক হইতে যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য দাবি 
করিবার ক্ষমত! এবং নিজ কার্ধ-পরিচালনার প্রযোজনে যে কোন বীমারুত ব্যাঙ্কের যে কোন 
কাগজপত্র পরীক্ষার ক্ষমতা দেওয়! হইয়াছে। ইহা ছাড়া কবপোরেশনকে বীমাকত ব্যাঙ্ক 
গুলির বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত তথ্যাদি আদান-প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । 

সম্পাদিত কার্য ( ০01]01708 ): বর্তমানে (১৯৬৪ সালে) ২৪২টি ব্যাঙ্ক এই 
করপোরেশনের আমানত বীম1 পরিকল্পনার অন্তর্গত রহিয়াছে । পীঁচটি ব্যাস্থের দ্গেত্রে, পরিকল্পন! 
অনুযায়ী উহাদের বীম৷ সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব করপোরেশনকে পালন করিতে হইয়াছে । গোয়া, 
দমন, দিউ ও পণ্ডিচেরীর ব্যাঙ্বগুলিও বর্তমানে আমানত বীম! পবিকল্পনার অন্ততুক্ত হইয়ুছে। 

মন্তব্য ( 00250767769 ) 2 আমানত বীমা করপোরেশন প্রতিষ্ঠা ভারতের ব্যাঙ্কিং 
ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । ইহার ছারা বহু আলোচিত ও প্রতীক্ষিত একটি কাম্য 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্যান্থব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে। হহা৷ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কা রিগণের 
অবিশ্বাস দূর করিয়া! জনসাধারণের মধ্যে উহার জ্রনগ্স্ুগ বৃদ্ধি করিবে। ক্ষু্র আমানত- 



রান উজ ল বিধান সত৮ পা প্র ব্যাঙ্ছগুলির কার্যাবলী আরও রে সি 
২ বলিয়া ভারতীয় ব্াঙ্কগুলির অবশিষ্ট ক্রুটিগুলিও ইহাতে দৃরীভূত হইতে পারিবে । তৰে 
একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আমানত বীমা করপোবেশনের প্রতিষ্ঠ। ব্যাস্কফেল অথবা 
ব্যা্স্কটের মহৌষধ নহে। হহা৷ ব্যাক্কগুলির কার্যাবলী ত্রটিমুক্ত ও আমানতকারিগণের স্বার্থ- 
রক্ষ/ করে মাত্র। ব্যান্কজগতের সংকট অর্থনীতিক তেজীমন্দীর উপর নির্ভরশীল। উহার 
সমাধান না হইলে ব্যান্কসংকট ও তদ্দরুন ব্যাস্কফেল বন্ধ করা করপোবেশনের সাধ্যাতীত। তবে 
ভারতে ইহার প্রবর্তনের ছ্বাব! বর্তমানে প্রতি ৫ জন আমানতকারীর মধ্যে ৪ জনের আমানত ও 
মোট ব্যাঙ্ক আমানতের ২৪ শতাংশ নিরাপদ কর! হইল। ভাবতের মত স্বক্নোন্নত দেশের ব্যান্কিং 
ক্ষেত্রে ইহা কম লাভ নহে। 

স্টেট ব্যাঙ অব ইগ্ডিয়। 
57805 888 05 074 

১৯৫১-৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাক্কেব কৃষিঝণ দপ্তবেব উদ্যোগে ভাবতের গ্রামীণখণ ব্যবস্থার 
অনুসন্ধান ও উহাঁব উন্নতিব পবামর্শ দেওযার জন্য সারা ভাবত গ্রামীণখণ সমীক্ষা কমিটি নামে 
একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। কম্মিটি গ্রামীণণ কাঠামোব পুনগঠন করিয়া একটি স্থসংবদ্ধ খণ 
কাঠামে। প্রতিষ্ঠার সুপারিশ কবে। উহার অঙ্গ হিসাবে ভারতেব গ্রামাঞ্চলে আধুনিক ব্যান্থিং 
ব্যবস্থার প্রসার কবিতে বলা হয় এবং সে কার্ধেব ভাব লইবাব জন্য বান্রীঘ মালিকানা ও 
ব্যবস্থাপনায় একটি বৃহৎ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার স্বপাবিশ কব হয়। এজন্য ভারতের সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীযকরণ কবিতে বলা হধী। ইতরপূর্বে বিভিন্ন সমঘে ইস্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্কের জাতীধকবণেব প্রস্তাব উঠ্খিত হইলেও গৃহীত হয নাই। কিন্তু এবাব সরকাৰ এই 
প্রস্তাব গ্রহণ কবেন। ইম্পিরিযাল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করিঘা ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই 
স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। 

গঠন (০0229931120) )£ স্টেট ব্যাঙ্ক আইন অন্ুযাঁধী ২০ কোটি টাকা অনুমোদিত 

পুঁজি ও ৫'৬ কোটি টাকা আদায়ীকৃত পুঁজি লইয| ১৯৫৫ সালেব ১ল। জুলাই হইতে স্টেট 
ব্যান্ক কার্য আবস্ত কবে। ইহার পরিচালনা ভাব ২০ জন সদস্ত লইয| গঠিত একটি কেন্দ্রীয় 
বোর্ডের উপর ্ ান্ত। তন্মধ্যে বিজার্ভ ব্যাক্ষেব পরামর্শ লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক নিযুক্ত 
ইহাব সভাপতি ও সহসভাপতি ; কেন্দ্রীয় সবকাবেব অনুমোদনে নিযুক্ত ২ জন ব্যবস্থাপক- 
পবিচালক ( 012,070 [)190015 ); রিজার্ভ ব্যাক ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 

একজন কবিয়! মোট ২ জন সদস্য ; রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পবামর্শ লইয়! কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও অন্যান্য স্বার্থের প্রতিনিধি ৮ জন সদস্য ; এবং অন্যান্ত শেয়ার- 
হোল্ডারগণ কর্তৃক নির্বাচিত বাঁকি ৬ জন সদস্য আছে। ইহ! ছাডা বোম্বাই, কলিকাতা ও 
মাদ্রীজে ইহার একটি করিয়া স্থানীষ বোর্ড আছে। 

কার্যাবলী £0.000109 ) : সংক্ষেপে স্টেট ব্যাঙ্কের কার্ধাবলী নিয়ক্বপ-_ 
১. ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পে খণ দান করিষ! ভূভপূর্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কার্ধধারা 

অক্ষুণ্ন রাখা । ২. দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার গ্রসারে প্রবলভাবে সহাযতা করা । এজন্য ১৯৬৭ 

সালের মধ্যে ইহা স্বয়ং গ্রামাঞ্চলে নৃতন ৪০০ শাখ। স্থাপনের লক্ষ্য গ্রহণ করে। ৩. গ্রামাঞ্চলের 
সঞ্চয় সংগ্রহের চেষ্টা করা। ৪. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থাদি স্থানাস্তরের জন্য 



তা বধ হান কার €. এরামাকনে বাধ দন বান 
হিসাবে কার্ধ করা এবং এজন্য সমবায় বিক্রয় সমিতি খু ইউুনধর, মাবাকে 23 

সাহাধ্য দান কর! । ৬. ক্ষুদ্র শিল্পের খণদানের জন্য বিশেষ বাবস্থা গ্রহণ করা। ৭. যে 
.মকল স্থানে রিজার্ড ব্যাঙ্কের কারধীলয় নাই তথায় উহীর প্রতিনিধি হিসাবে কার্

য করা । 

কার্ষকলাপ ও সাফল্যের বিবরণ ( ০0115106 & ৪01716%00161065 ) £ বর্তমান- 

কাল পর্যস্ত ব্যাঙ্কের কার্ধকলাপ ও সাফল্যের আলোচনাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় । যথা--- 
১. ব্যান্কিং কার্ষের সম্প্রসারণ । ২. ক্ষুদ্র শিল্পে খণদান। ৩. কৃষি খণদান। 

১ ব্যা্কিং কার্ষের জন্প্রমারণ (65199105101 0£ ৮৪.010176) £ প্রতিষ্ঠাকাল হইতে 

অগ্যাবধি স্টেট ব্যাঙ্ক ভাবতের সর্বত্র এবং বিশেষত গ্রাম।ঞচলে ব্যাক্ষিং ব্যবস্থার প্রসারে প্রবলভাবে 
চেষ্টা করিতেছে এবং ইহাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ কবিয়াছে। ১৯৬০ সালের মধ্যে ইহার 
৪০০টি নৃতন শাখা স্থাপনের কথা ছিল। সেস্থলে ৪২৯টি নৃতন শীখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
ইহা ছাড়া হায়দরাবাদ, বিকানীর। ইল্দোর। জম রিবাস্থুর। পাতিমাল/মহীশৃৰ ও সৌবাষ্ট্রের 
স্টেট ব্যাঙ্কগুলিকে ইহাব অধীনে আনযন কর! হইয়াছে । ফলে বর্তমানে স্টেট ব্যাঙ্ক অব 
ইপ্ডিঘা ভারতের সর্ববৃহৎ ব্যাক্কে পরিণত হইয়াছে । ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে স্টেট ব্যান্কের 
মোট কার্যালয় সংখ্যা ছিল ১৭৫৪৯ । উহার ৫* শতাংশ কাধালযই ছোট শহর ও ব্যবসাকেন্তরে 
অবস্থিত। স্টেট ব্যাঙ্ক ও উহার অধীনস্থ ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত (৭৮৭ কোটি টাকা-_ 

পি. এল ৪৮০-__ আমানত বাদে ) সারা ভারতের সকল তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কের মোট আমানতের 
এক-তৃতীয়াংশ । ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে স্টেট ব্যান্কেব আরও ৩৫৯টি নৃতন 
কার্ধালয় স্থাপন করা হইবে । 

হ. কষুদ্রশিল্পে খণদান (£11291706 60 500811 18005665 ) : স্বল্পোন্নত ভারতের 

মত পুঁজির অভাবী দেশে স্টেট ব্যান্কের ন্যায় বাণিজ্যিক ব্যাক্কের ক্ষুদ্রশিল্পে খণদানে প্রত্যক্ষ 
সহায়তা একটি অভূতপূর্ব ও বাঞ্চিত পদক্ষেপ। ১৯৫৬ সালে স্টেট ব্যাঙ্ক উহার ক্ষুদ্রশিল্লে 
খণদান কাধ আরম্ভ করে। বর্তমানে উহ! বিশেষবূপে প্রসারিত হইয়াছে। ক. ১৯৫৬ সালের 
এপ্রিল মাসে ক্ষুদ্বশিল্পে খণদানের জন্য একটি পথদেশক কর্মন্থচী (10110 ৪017019 ) গৃহীত 
হয় ও ১৯৫৯ সালে ইহাকে প্রসারিত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয। ফলে ১৯৬৪ সালের 
ডিসেম্বর মাস পধন্ত স্টেট ব্যাস্ক ও উহার অধীনস্থ ব্যাঙ্বগুলি কতৃক মোট ৫৮৩৪টি প্রতিষ্ঠানে 
ইহা! বিস্তৃত হয়। উহাদিগকে প্রদত্ত খণের সীমা ৩০৫৮ কোটি টাকা করা হইয়াছে। 
খ. সম্প্রতি ক্ষুদ্রশিল্পনে খণদান কর্মসূচী আরও উদার করিবার জন্ স্থদের হার অনধিক শতকরা 
৬ টাক! করা হইয়াছে, জামিন হিসাবে গ্রহণযোগ্য সম্পত্তির শর্তও শিথিল করা৷ হইয়াছে এবং 
উপযুক্ত ন্েত্রে উতৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি ও যন্ত্রপাতির রদবদলের জন্য অনধিক ৭ বৎসরের মেয়াদে 
মাঝারিমেয়াদী খণদান ব্যবস্থা প্রবতিত হইয়াছে । গ. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে খণের প্রসারের 
জন্য সম্প্রতি স্টেট ব্যাঙ্ক অন্ধ, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ ও রাজস্থানের স্টেট ফিনান্ম 
করপোরেশনের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়৷ যে সকল স্থানে এ সকল করপোরেশনের কাধালয় নাই 
তথায় 'উহাদের প্রতিনিধিরপে কাজ করিতেছে । ঘ. শিল্পসমবায়সমিতিকেও সম্প্রতি ইহা 
খণদান আরম্ভ করিযাছে। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সকল প্রকারের সমবায় সমিতিগুলিকে 
গ্রদেয় খণের সীমা ৬১৯ কোটি টাক! কর! হ্ইয়াছে। এ সময়ে উহাদের নিকট বকেয়| 
পাওন| ছিল ২১৪ কোটি টাকা । সম্প্রতি ক্ষুদ্রশিল্লে খণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্যারার্টি দান 
করিবার জন্য ভারত সরকারের কর্মসথচীতে স্টেট ব্যান্ের ক্ষুদ্র শিল্পথণদান কার্য আরও প্রসারিত 



 ককষিধণ সংস্থান (88130010018] £:187006 ) 8 গ্রামীণ ব্যান্কিং ব্যব্থার 

প্রসারে ও রুষিখণ সংস্থান কার্ধে স্টেট ব্যাঙ্ক যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। ক. সমবায় নমিঞ্জি 
গুলিকে অধিক পরিমাণ অথস্থানাস্তরে সাহাধ্য করিয়াছে । থখ. সমবায় সমিতিগুলিকে অধিক 
পরিমাণে খণ মঞ্জুর করিয়াছে । গ. সমবায় সমিতিগুলিকে সরকারী খণপত্র, সরকারী গ্যারি, 
জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের খণপত্র ও গুদামে রক্ষিত পণ্যের রসিদের ( 2::61)908116 7900106 ) 

জামিনে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে খণদান করিতেছে । ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুধুমাত্র 
গুদামরসিদের জামিনেই ২৭০ কোটি টাকার খণ মঞ্জুর করিয়াছে। 

সুতরাং কাধাবলীতে উহার অগ্রগতি বিবেচন| করিলে, ভারতে বাণিজ্যিক, ক্ষুত্রশিল্প ও 
কৃষিখণ ও গ্রামীণ ব্যাস্ষিং ব্যবস্থার প্রসারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিষা স্টেট ব্যান্থ 
ভারতের অর্থনীতিক জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। 
ভারতে ব্যান্ক-জাতীয়করণ 
11102811570 05185 1 [074 

ব্যাঙ্ক জাতীয়কবণেব বিষয়টি ইদানীংকালে খুব বেশি গুরুত্বসহকারে আলোচিত হইতেছে 
বটে, তবে ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ইহ! একেবাবেই নৃতন নহে। অনেকদিন পূর্বেই ইহী। 
কংগ্রেসের অর্থনীতিক কাধক্রমেব অস্ততুক্ত হইযাছে। ভাবতের স্বাধীনতাপ্রাণ্তির ঠিক পরেই 
জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসেব এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন “অর্থনীতিক কার্যক্রম কমিটি” 
ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থনীতিক কাধক্রম বচনা কবে? এই কমিটিব অন্যতম স্ুপাবিশ ছিল ষে 
ভারতের ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবস্থাব জাতীয়ুকরণ করিতে ,হইবে। ১৯৪৮ সালে নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটি (44. 1. 0. 0.) এই সুপারিশ গ্রহণ কবে। কিন্তু পরবর্তী কালে সুদীর্ঘ ফোল 
বৎসরেও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণেব এই স্বীকৃত নীতি কার্কব কব! হয় নাই। অধুনা ভারতে 
জনমতের বিপুলাংশ বাণিজ্যিক ব্যাস্কসমূহেব জাতীযকরণের .স্বপক্ষে প্রবলভাবে আলোড়িত 
হইতেছে। বিভিন্ন সবকাবী রিপোর্টে স্বীরূত হইযাছে যে পরিকল্পন৷ বাঞ্ছিত পথে অগ্রসর 
হয় নাই, সম্পদ বনের ক্ষেত্রে তীব্র অসাম্য স্থষ্টি হইয়াছে, সর্বত্র অর্থনীতিক সংকটের 

ছায়। গাঢ়তব হইতেছে। অর্থনীতি এই সংকট মেচনে অন্ঠান্য ব্যবস্থা অবলম্নের সঙ্গে 
সঙ্গে ব্যান্ক জাতীয়করণেব দাবিও সঙ্গতভাবেই উঠিয়াছে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের স্বপক্ষে ও 
বিপক্ষে নানাবিধ যুক্তি গ্রদখিত হইতেছে । নিয়ে এ সকল যুক্তির আলোচনা কবা হইল। 

মাতা ূ 
(8955 708 87107681.1587101 

১. ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবস্তক বিপুল 
পরিমাণ আর্থিক সম্বল সরকারের ক্রাধত্ত হইবে। ভারতের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার সাফল্যের 
পথে প্রধান অন্তরায় হইল আর্থিক সম্বলের অভাব। ব্যাস্ক জাতীয়করণেব দ্বারা এই অভাব 
অনেকাংশে দুর করা যাইবে । ন্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যান্ব-শিল্পের বিপুল আমানত সাধারণত 
বেসরকারী ক্ষেত্রের শিল্পসম্শ্রসাক়ণের উদ্দেশ্টে নিযোগ করা হয়। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ 
প্রয়োজনের দক্ষ হইতে যে সকল শিল্পের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত (অথচ যেখানে 
মুনাফা অর্জনের সন্ভাবনা কম) নে সকল শির ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত 
হয় না। সমাজের জাথিক সঙ যেখানে সীমাবদ্ধ সেখানে সামামিক অগ্রাধিকার বিবেচন। 



। ২, ব্যান্ব শিল্পের মধ্যে একচেটিয়৷ পার রানির ঘটিতেছে 
&: ইহার ফলে মুষ্টিমেয় লৌকের হাঁতে জাতীয় সম্পদ ও আধিক ক্ষমতার ক্ষতিকর 'কেন্জ্রীভবন 

গ্বাটতিছে। ১৯৫০ সালে ভারতে ব্যান্ের সংখ্যা ছিল ৫৮৪ এবং উহাদের মোট আমানতে 
পরিমাণ ছিল ৮২৮ কোটি টাকা । ১৯৬২ সালে (ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির সংযুক্তিসাধন বা বিলোগ' 
সাধনের ফলে) ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৭৬এ নামিয়া আসে, অথচ উহার্দের মৌট আমানতের 
পরিমাণ কয়েকগুণ বাড়িয়া! ২৩০* কোটি টাকায় পৌছে। ব্যাঙ্ক শিল্পের অভ্যন্তবেও একচেটিয়া 
মালিকানা ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে এবং কেন্দ্রীভবনের এই প্রবণতা ক্রমশঃ তীব্র 
হইতেছে। সরকারী ক্ষেত্রতুক্ত স্টেট ব্যাঙ্ক ও উহার কর্তৃত্বাধীন অন্য ৮টি ব্যাঙ্কের কথা বাদ 
দিলে দেখা যায় ষে ১৯৬২ সালে ভারতে ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৬৭ এবং 
ইহাদের মোট আমানতের পরিমাণ ( ১৯৬২ সালে ) ১৬৩৯ কোটি টাকা । ইহার মধ্যে সর্ব- 
বৃহৎ ৫টি ব্যান্কেরই আমানতের পরিমাণ হইল ৭৬৩ কোটি টকা, অর্থাৎ মোট আমানতের প্রায় 
৪৭%। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাস্ব্যবস্থা৷ দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালন! ব্যবস্থায় 
একচেটিয়া প্রব্ণতাকে শক্তিশালী করিয়া শিল্পক্ষেত্রের সুস্থ ও কল্যাণকর সম্প্রসারণের পথে 
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। 

৩. ভারতের বাণিজ্যিক'ব্যাঙ্কসমূহের কারসাজির ফলে ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে প্রয়োজনীয়, 
বৈদেশিক মুদ্রার এক বিপুল্ল অংশের অপচয় ঘটিতেছে। রপ্তানির মূল্য কম করিয়া 
দেখাইয়া (00401170101 ) এবং আমদানির মূল্য বেশি করিয়। দেখাইয়া (০৬০10- 

010109 ) দেশের অর্থনীতিকে প্রবঞ্চন করিতে আমদানিকারী ও রঞ্তানিকারীদের প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে সহায়তা করিতেছে বাণিজ্যিক ব্যাস্কসমূহ। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে এই 
দুর্নীতি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব । 

৪. ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দ্বার। সমাজবিরোধী ফটকা ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ বন্ধ করা যাঁয়। 
ফটক! কারবারীর! ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ লইয়! দেশের ব্রব্যসামগ্রীর যোগানের স্বল্পতার 
স্থযোগ গ্রহণ করে এবং কৃত্রিমভাবে দাম বাড়াইয়া প্রভূত পরিমাণে মুনাফা লাভ করে। 
উচ্চহারে স্থদ পাইবার লোভে ব্যাঙ্ক এই খণ দেয়। সর্বাপেক্ষা আশঙ্কাব কথা হইল এই 
ষে ব্যাঙ্কের থণ থাছান্রব্য ইত্যাদির ফটকা! কারবারেরও প্রচুর পরিমাণে আগাম হিসাকে 
প্রদত্ত হয়। (বিভিন্ন ভ্রব্যসামগ্রীর উপরে কি পরিমাণ আগাম দেওয়া হয় ১৯৬৩ সালের 
একটি হিসাবে তাহা! দেখা! যায় £ খাগ্যাদ্রব্য--১২২ কোটি টাক। ; চিনাবাদাম__৮ কোটি টাক! ; 
লঙ্কা ও অন্যান্য মশলা__৫ কোটি টাকা; তুলাজাত দ্রব্--১২৭ কোটি টাকা । এই বিপুল 
পরিমাণ আগাম ছাড়াও এ সময়ে প্রায় ২** কোটি টাকার মত আগাম দেওয়! হয় যাহার 
উপর ফোন প্রকারের “জমা” রাখা হয় নাই।) ব্যাঙ্-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
থাকিলে এই প্রকারের কারধকলাপ অব্শ্স্তাবী। একমাত্র জাতীয়করণের দ্বারাই বসের 
এরূপ কার্ষ বন্ধ করা সম্তব। 

€&. ব্যান্ক জাতীয়করণের ফলে কর-ফাকি দেওয়া অনেক পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব । 
ভারতে কর-ফাকির জন্য একই ব্যক্তি কতৃক উপার্জিত অর্থ দেশের বিভিন্ন স্থামে বিভিন্ন ব্যাঞ্চে 
খুনামে বা বেনামীতে আমানত রাখে। ইহাতে সঠিক আয় সহজেই গোপন করিয়া কর-ফাঁকি 
দেওয়া সম্ভব । ব্যাঙ্থ জাতীয়করণ হইলে আইনের সাহায্যে হচ্ছ বন্ধ করা ধাইবে। 



াতীরবরিরের; ফলে খা বিপ্ধযের আশিফ! সাপুভাবে টুর ইইথে”। বনিক 
ীদাধারণের মনে আস্থার ৯ জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে, জনসাধারণের ব্যান্গের মারফত 
কাঁজকারবারের অভ্যাস বাড়িবে, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আসিবে । র্ 

৭. ব্যাঙ্জাতীয়করণের মাধ্যমে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খণ নিয়ন্ত্রণ নীতি অধিকতর 
ফলপ্রস্থ হইবে । বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের একান্ত সহযোগিতা ব্যতিরেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোন 
কার্যব্রমই সাফল্য লাভ করিতে পারে না । কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকারের কার্ধত্রম ও 
নীতি বা।ণজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পালন করে না। তাই বহু প্রচেষ্টা সত্বেও 
খণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ কোন সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ব্যাস্ক 
জাতীয়করণ এই অস্থবিধা দূর করিবে। 

৮. অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ কর! হইয়াছে ব্যাস্কসমূহের খণদান নীতি নিবিচারে প্রয়োগ 
করা হ্য়--অর্থা অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতা থাকা সত্বেও বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের নিকট 

হইতে খণ পাঁয় না; ব্যাস্কের মালিকদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বা্থপরতাঁই হহাঁর কারণ। ইহ! 
অস্বীকার করা যায না যে এই অভিযোগের আসল ভিত্তি আছে। স্তরাং এমতাবস্থায় 
স্তায়বিচার ও সততার দিক হইতে দেখিলে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবি সমর্থন লাভ করে। 

৯. অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ সরকারী ব্যয়ের ফলে ব্যাস্ক ব্যবসায় অভ্ভূত- 
পূর্ব প্রসার লাভ করিযাছে। ব্যাস্কসমূহের আমানত খণ ও আগাম, বিনিয়োগ_-সব কিছুই 
জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অনেক বেশি হারে বাড়িয়াছে। ফলে ব্যাক্কিং ব্যবসা সরকারী 
বিনিয়োগ ও ব্যয়ের ফলে সর্বাপেক্ষা উপরুত ক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে এই 
ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ই নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনীতিক কুফলের সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তত ব্যাঙ্ক- 
ব্যবসায়ের নবলন্ধ সম্বল ও ব্যাপক বিনিয়োগের ফলেই নানাবিধ সমাজবিরোধী ফলাফলের উত্তব 
হইয়াছে। এই কারণেই ব্যা্ব-শিল্লের জাতীয়করণের এত বেশি প্রয়োজনীয়তা । 

১০. এতকাল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রের একচেটিয়া! শিল্পপতিরাই দেশের ক্ষুত্র 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগকারীদের স্থল কাজে লাগাইয়াছে। ব্যাঙ্ক, জাতীয়করণের মাধ্যমে এই সম্বল 
সরকারী ক্ষেত্রের প্রয়োজনে লাগান যাইতে পারে । 

১১. ভারত সরকারের বিঘোষিত সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজগঠনের লক্ষ্যকে সফল 
করিবার জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানার ক্রমসম্প্রসারণ অবশ্যস্তাবী হইয়া 
উঠে। ব্যান্ব-শিল্পের জাতীয়করণ এঁ বিঘোষিত লক্ষ্যের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ এবং এ লক্ষ্যের 
সাফল্যের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । 

জাতীয়করণের বিপক্ষে যুক্তি 
(0০8৩৮ 50818৭57 ঘন 10087097101 

১, ভারতের মিশ্র অর্থনীতির (81190. 170001)0705 ) অনুষঙ্গ হিসাবে বেসরকারি 

শিল্পক্ষেত্রের অন্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে । বেসরকারী ক্ষেত্রের শিল্পের প্রয়োজনীয় 
অর্থ সরবরাহ করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক । জাতীয়করণের ফলে বেসরকারী ক্ষেত্রের অর্থ সরবরাহে 
সংকটের সৃষ্টি হইবে। সমগ্র ব্যাঙ্ক আমানত রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে সরকারী ক্ষেত্রের স্বিধা হইবে এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই তবে, নীনাপ্রকারের সমস্তা-প্রপীড়িত বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের বস্তুতই 
'অন্থবিধ! হইবে। 

২, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে সঞ্চয়কারী জনসাধারণ নিরুৎসাহ হইয় পড়িবে এবং সরকার 
মালিকানাধীন ব্যাক্কে পূর্বের ন্যায় ভ্রুজেদের সঞ্চয় আমানত হিসাব রাখিতে চাহিবে না, কার 



হন চস 5 

বাজী ও ব্যার্হিগিহিরগ্ রি 

জনসাধাবণ সরকারী ক্ষেত্রে 'বাঁভন্ন অথনাতিক কাধকলাইপর স্ক্ষতাব উপবে খুব বেশি 
আস্থাবান নহে। 

৩. ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে নানাবিধ ক্রটিবিচ্যতি ও অবাঞ্ছিত কার্ষ- 
কাপ বন্ধ কবিবাব জন্য ব্যাঙ্ক-জাতীযকবণ না কবিলেও চলে । কেননা এ সম্পর্কে সবকাবেয 
হাতে এবং বিশেষ কবিষা বিজার্ভ ব্যাক্কেব হাতে যে সকল ক্ষমতা আছে তাহা দ্বাবা ব্যাঙ্কমূহের: 
আপত্তিকব কাধাবপী বন্ধ কব যায। 

৪. ব্যান্-শিল্পকে জাতীয়কবণ কৰা হইলে প্রচলিত আইন অনুঘাধী বিপুল পবিমাণ 
ক্ষতিপৃৰণ দিতে হইবে। এত অর্থ ক্মতিপৃবণ হিসেবে প্রদান কবিতে সবকাবেব পক্ষে কঠিন 
সমস্তাব স্থষ্টি হইবে। 

৫. ব্যান্ক-ব্যবসায়েব কার্যকলাপ খুবই জটিল। এই জটিল কার্ধ ব্যত্তিগত মালিকানা 
ব্যবস্থাতেই দৈপুণ্য নহব্াবে সম্পাদন কবা লন্তব। জাতীযকরণ করা হইলে ব্যাঙ্ব-ব্যবস্থার 
কার্ধাবশী পূর্বে নৈপুণ্য হ'বাইবে এবং অন্য।ন্য অস্থবিধাব স্থষ্টি কবিবে। 

৬. গণতান্ত্রিক আদর্শে পবিচালিত ভাবত সবকাবেব পক্ষে ব্যাঙ্ক জাতীঘকবণেব নীতি 
স্মুত কাজ নহে। কাবণ ব্যাঙ্ক জাতীযকব্ণ কব হইলে গণতান্ত্রিক আদর্শ পবিত্যাগ কবিয়া 
ভাবত সবকাব পূর্ণ সমাজন্প্ৰ (বা সমম্যবাদ ) প্রতিষ্ঠব দিকে অগ্রসৰ হুইনে এবং অচিবেই 
সাম্যবাদ ভাবতে প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

মন্তব্য ঃ উপবেব আলে'চন। হইতে ব্যাঙ্ক জ৷তীষকবণেব স্বপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তি সমৃহেব 
গভীব সাবধত্ত। সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিতে পাবে না | কাবণ ভাবতে অর্থনীতিব স্বার্থেই 
ব্যাঙ্ক জাতীষকবণ অপিহাষ হইয| উঠিযাছে। তথাপি জাতীযকবণেব বিপক্ষে উপস্থপিত 
যুক্তিসমূহেব কিছু আলোচনা প্রয়োজন” আছে । প্রথমেই বল। যাঘ মিশ্র অর্থনীতিব ঘোষিত 
লক্ষ্য হইতে ভাবত সবকাব বিচ্যুত হয নাই। ব্যাঙ্ক জাতীষকবণেধ ফলে ব্যক্তিগত 
মাণিকানাব ক্ষেত্রেব প্রযোজনীয পুঁজি সংগ্রহে বিশেষ অস্থবিধা হইবে বলিঘা মনে হয ন1। 
কেননা শেষ।ব, ভিবেঞান ইত্যাদি” বিক্রযেব মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহেব স্তর ইহাতে বিগ্থিত হইবে 
না” উপবন্ত বেসবকাবীক্ষেত্রেব শিল্পেছ্যোগে অর্থ-সবববাহেৰ জন্য বিগত ষোল বতসবে 
নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গডিযা উঠিঘাছে। এবং মূল পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনাব সহিত সঙ্গতি বাখিয়! 
শিল্পোন্নযনেব লক্ষ্যকে পূর্ণ কবিবাব জন্য বেসবকাৰ৷ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে এ সকল অর্থসবববাহ্- 
কাবী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মেযাদী পুজি সবববাহ কবিযাছে। দ্বিতীয়ত, জাতীয়কবণেব ফলে 
ব্যাঙ্কসমূৃহেব মোট আমানতেব পবিমাণ কমিঘ! যাইবে বলিঘা৷ প্রদশিত যুক্তিও গ্রহণযোগ্য বলিয়! 
মনে হয় না। কাবণ বীমা-ব্যবসাষেব জাতীয়কবণেব সমযও একই যুক্তি প্রদদণিত হয। তথাপি 
বীমা-জাতীয়কবণেব পববর্তীকালে বীমাকাবীদেব সংখ্যা হাস পাষ নাই, উপবস্ত সাফল্যের 
সাথেই বামাব্যবসায় সম্প্রসাবিত হইতেছে। ব্যাঙ্ক শিল্পেও সেবপ জাতীষকবণেব পরে 
জনসাধারণেব আস্থা! বৃদ্ধিই পাইবে। তৃতীযত ব্যাঙ্ক-ব্যবসাষেৰ অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ সরকার 
ও বিজার্ড ব্যাঙ্কের যৌথ প্রচেষ্টায় বন্ধ কবা সম্ভব, স্থৃতবাং ব্যাঙ্ক জাতীঘকবণ প্রয়োজনীয় 
নাহে-_-এমন যুক্তি বর্জনীয়। কারণ বিগত পনেবে৷ বৎসবেব ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখ! 
যাইবে যে সবকাব ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রভৃত দ্মমতাব অধিকাবী হইয়া ব্যান্কসমূহেব অবাঞ্ছিত 
কার্কলাপ বন্ধ কবিতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া ১৯৫৬ সালের পরবর্তীকালে অগ্যাবধি 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খণ নিয়ন্ত্রণ নীতি ব্যর্থই হইয়াছে বলা চলে। উপরস্ত, প্রতি বসরই রিজার্ভ' 
ব্যাঙ্ককে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পরিষদের মারফত পার্লামের্দে্ি নিকট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক নিমন্ত্রণ 



ব্যবস্থার উপরে রিজার্ভ ব্যান্কের কতৃত্ধ কতটুকু ফলপ্রস্থ। চতুর্ধত, র্তিপূরণ  সম্পর্রের 
: কসাশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই। কারণ, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে মোট..আদামীকঠ 
পুঁজি ও মোট রিজার্ভের পরিমাণ দ্বারা । স্টেট ব্যাঙ্ক ও ইহার কতৃত্বাধীন অপর টি 
প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিলে বেসরকারীক্ষেত্রের ব্যাঙ্বপ্রতিষ্ঠানসমূহের মোট আদাম়ীকৃত, পুঁজি ও 
রিজার্ভের পরিমাণ মাত্র ৭৫. কোটি টাকা। সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কোটি কোটি টাকার 
আমানতের কথ! মনে রাখিলে এই ৭৫ কোটি টাকা খুব বেশি নহে। তদুপরি ব্যাঙ্কের বড় 
বড় অংশীদারদিগকে খণপত্রের মাধ্যমে তাহাদের ক্ষতিপূরণজনিত পাওনা শোধ করিলে 
বাকি টাকা সরাসরি শোধ করিতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হইবে না। পঞ্চমত, ব্যাঙ্ক 
খ্যবস্থার দক্ষ পরিচালনার জন্য নিপুণ কর্মচারীর অভাবের কথ! সম্পর্কে বলা যায় ষে, ব্যাঙ্কের 
“মালিকেরা কখনই ব্যাঙ্ক পরিচালনা করে না। ব্যাঙ্কের যাবতীয় জটিল কার্ধ সম্পাদন করেন 
বেতনভোগী বিপুল সংখ্যক কর্মচারীর দল। স্কৃতরাং এই কর্মচারীর দলই যখন নিপুণতা 
সহকারে কাজকর্ম চালাইতেছে, তখন জাতীয়করণের পর ইহারা কেন অধিকতর নৈপুণ্য 
-সহকারে কাজ করিবে না তাহা বুঝা দুফধর। যষ্ঠত, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণে শঙ্কিত হইয়৷ বেসরকারী 
ক্ষেত্রের আশ ধ্বংসের কথা কল্পনা করিয়া যাঁহারা বিচলিত হইতেছেন এবং ভাবিতেছেন যে 
ইহাতে ভারত সরকারের গণতন্ত্র পরিত্যাগের নীতি এবং সাম্যবাদ গ্রহণের নীতি স্থচিত 
হইতেছে, তাহাদের মনে রাখা দরকার যে ব্যাঙ্বজাতীয়করণ ও পূর্ণ সমাজতন্ত্র পথক বন্ত। ইহা 
সাম্যবাদী সমাজের আবির্ভাব হৃচনা করে না। হনব মূলত ভারতীয় অর্থনীতির বিশেষ একটা 
অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন একটি ক্ষেত্রের উপরে প্রয়োজনীয় ও 
বাঞ্চিত রাষ্থ্ীয় নিয়ন্ত্রণপ্রতিষ্ট।। ইহীর বেশি আর কিছুই নহে। 



ভারতের বাণিজা 
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অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশেব স্বল্প আয, স্বল্প চাহিদ।, প্রত্যক্ষভোগনির্ভব অর্থনীতি, স্বল্প 
পৰবিবহণ ও সংসবণ ব্যবস্থ। উহার উৎপাদনকে যেমন বাড়িতে দেষ ন| তেমনি উহাব অভ্যন্তরীণ 
ও বহির্বাণিজ্যের পবিধি সংকুচিত করিঘ! রাখে । ইহার ফলে দেশেব বিপুল জনশক্তি, বিপুল 
আয়তন ও প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহাব ঘটিতে পাবে না। জনশক্তি ও প্রাকৃতিক 
সম্পদে অনুপযুক্ত ব্যবহাবেব ফলে আবাব দেশেব উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ 
থাকিযা যাষ। ভারতেও তাহাই ঘটিয়াছে। বর্তমান উন্নযনমূলক অর্থনীতিক কাধকলাপের 
দরুন একদিকে দেশে নানাবিধ দ্রব্যসাম গরীব উৎপাদন বৃদ্ধিব ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে, অন্যদিকে 
বিদেশ হইতে পুঁজিদ্বব্যাদি ও ক'চামাল বিপুল পবিমাণে আনযনের প্রযোজন ঘটিতেছে। ইহা! 
সহজে সম্ভব করিবার জন্য অভ্যন্তবীণ ব্যবসাধ-বাণিজ্যেব প্রপাব ছ্বাবা অভ্যন্তবীণ বাজাবের 
সম্প্রসাবণ এবং দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি প্রয়োজন । এককথাষ উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের সহিত 
সংগতি রাখিষ! অভ্যন্তবীণ ও বহির্াণিজোব পবিকল্পিত সম্প্রপাবগ আবশ্তক। স্বভাবতই 
প্রথম দিকে এই সামগ্রস্ত বিধানে নানারূপ বাধাবিপত্তি ঘটিবে। কিন্তু সকল শক্তি ও চেষ্টা দ্বারা 
উহার সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে । কারণ ইহাব উপর জাতীয় অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রচেষ্ট 
বিশেষরূপেই নির্ভবশীল। 

আলোচনার সুবিধার জন্য, ভাবতেব বাণিজ্যকে অভ্যন্তবীণ বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য এই দুই 
ভাগে বিভক্ত কর! যায়। 

ভারতের অভ্যন্তরাণ বাণিজ্য 
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ভারতের বিবাট আঘতন, বিপুল জনসংখ্যা, জলবাযু ও প্রাকৃতিক সম্পদেব বৈচিত্র্য বিধায় 
দেশের অভ্যন্তবীণ বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্যের তুলনাঁষ বহুগুণ অধিক তাহা নিঃসন্দেহে অন্মান করা 
যায়। ১৯৪০ সালেই জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পবিমাণ 
৭০০০ কোটি টাকা বলিষ! অনুমান করিয়াছিলেন । তুলনায় এ সমষে বহিবাণিজোর পরিমাণ 
ছিল মাত্র ৫৭০ কোটি টাকা । কিন্তু আজ প্স্ত দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সন্ধে কোনন্ধপ 
নির্ভরযোগ্য তথ্য আহত ন! হওয়ায় এ সম্পর্কে বর্তমান অবস্থা সগ্িকভাবে জানিবার কোন 
উপায় নাই। তবে কেহ কেহ মনে করেন উহার পরিমাণ বর্তমানে ২৮,০০০ কোটি ট/কার 
বেশি ছাড় কম হইবে না। তু্বনায় ১৯৬৪ সালে (ডিসেম্বর পযন্ত) বহির্াণিঞ্োোর মোট 
পরিমাথ ছিল ১৯২০ কোটি টাক । বর্তমানে পরিবহণ ও সংসরণ, ব্যাক্ষিং ব্যবস্থা, য়্ুদকরণ 

ব্যবস্থা) শিল্পায়নের অগ্রগতি, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি, জ্বান্ছ এবঃ 
কর্মসংস্থান বুদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীগ বাপিজোর পরিষ্াণ বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেকে 
মলে করেন ভারতের অড়যন্তরীন বাপিজঃ উপযুক্ধরণে প্রদারিও হইলে, বিদেি বায়ার উর 



্ 

শিল্পসমূহেব নির্ভবতা যথেষ্ট পবিষাণে হ্রাস পাইবে। অত্যস্তরীণ ক্রেমধ্ধমান 
ও বাজাব দেশেব অর্থনীতিক ক্রমবিকাশকে দৃঢ় ভিত্তিব উপর স্থাপন করিবে । 

ডাবতের বাহর্ধাণিজ্য 
01371087141) 0৮ 114 

আলোচনাব স্থৃবিধাব জন্য কালানুযাধী আমবা ভাবতেব বহিরবাণিজাকে ছুইটি ভাগে বিভক্ত 
কবিতে পাবি। যথা, ১. স্বাধীনতাপূর্ব যুগ । ২ বর্তমান যুগ। 
স্বাধীনতাপুর্ব যুগে বহির্বাণিজ্য 
চঢ0857101৭£78705 হও ১2] 102151৭10 1707 ৮৮100 

পরণাসন যুগে ভাবতে অর্থনািব সামগ্রিক চবিত্র ছিল ও্পনিবেশিক। ও্পনিবেশিক 
শামন ও শোষণেব অর্থনীতিক চিত্র ভাবতেব স্বাধীনতাপূর্ব যুগেব বহির্বাণিজ্যেব প্রকৃতিতে 
প্রতিফণিত হইযাছিল। ভাবতে ইন্ট ইন্তিযা কোম্পানীব শাসন প্রবর্তিত হইবাব প্রথম যুগে 
ইংলগ্ড শিল্পধিপ্রব সম্পূর্ণ হয নাই। সে সময ইস্ট ইত্তিঘা কোম্পানী ভাবত হইতে বন্তরশিল্পজাত 
বিবিধ দ্রব্য ইংলণ্ডে বপ্তানি কবিতে উত্সাহ দিছে । পবে ইংপগ্ডে যন্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে 
ধীবে ধীবে নান! উপাযে ভাবতেব কুটিবশিল্পজাত বস্ত্র উৎপাদন বিনষ্ট কবিযা এদেশ হইতে 
ইংলগ্ড কাঁচামাল বপ্তানি বৃদ্ধিব জগ্ত সর্বশক্তি নিয়োগ কবে। উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধ 
হইতে ধ'বে ধীবে ভাবতকে সুকৌশলে কৃষিপ্রবান ও কৃষিজাত কীচামাল বপ্তানিকাবক দেশে 
পবিণত কব। হ্য। ৃঁ 

প্রথম মহাযুদ্ধের পব ভাবন্বে বহির্বাণিজ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পা । কিন্তু ১৯২৯ সালেব পৰ 
আস্তর্জাতিক মন্দ দকন ভাক্তেব বহিবাণিজ্য বিপুর্ণ পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইতোমধ্যে 
১৯০৫ সাল হইতে স্বদেশী আন্দোশনেব প্রভাবে ভাবতীঘ শিল্প স্থাপিত হইতে থাকে । 
১৯২২-২৩ সাল হইতে বিচাত্মৃণক সংবক্ষণ নীতিব প্রসাদে ভাবতেব নৃন্ন শিল্পগুলি বিদেশী 
প্রতিযোগিতাব ম্কক্ষ হইতে সমর্থ হয। ভাবতেব বন্ত্রশিল্পঈ বিশেষ উন্নতিলাভ কবে 
এবং নিকট ও দব প্রাাচ্যেব বাজাবে উচ বন্ত্র বপ্তানি আবন্ত কবে। ১৯৩০-৪০ সালে ভাবতেব 
বহির্বাণিজ্যে সংকট দেখ। দেঘ। বপ্তানি অপেক্ষা আমদানি অধিক হইয পড়ে। অভ্যন্তবীণ 
সংকটে সে সময দবিদ্র দেশবানিগণ সঞ্চিত ব্বর্ণ বাজাবে বিক্রয় কবিতে আবম্ত কবে। সে 
সময ভাবতেব লেনদেনেব ঘাটুতি মিটাইবাব জন্য এ ্বর্ণ ইংলগ্ডে বপ্তানি কব! হয়। এইরূপে 
১৯৩০ ৩৮ সাশেব্ মধ্যে ২৫০ কোটি টাকা মৃল্যেব স্বর্ণ ভাবতেব বাহিবে চলিয| যায। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যুগে অবশ্য ভারতেব বহির্বাণিজ্যে পবিবর্তন ঘটে । আমদানি সংকূচিত 
হয়, যুদ্ধেব প্রযোজনীয দ্রব্যসামগ্রী বপ্তানি বাড়ে, দ্রব্যসামগ্রীব মৃল্যন্তব বাডে। দেশের 
বহির্বাণিজ্যের মোট পবিমাণ ও মূল্য বৃদ্ধি পাঁষ। লেনদেনেব উদ্ধত্ত দেখা দেষ। ই-লাগ্ডেব 
নিকট ১৭০০ কোটি টাকাব স্টালিং পাওনা জমে। এই যুগেব বহির্বাণিজ্য বিশ্লেষণ করিলে 
আমবা নিম্নলিখিত বৈশিষ্টযগুলি দেখিতে পাই। 

১, আমদানি ও বপ্তানি, বহির্বাণিজযোব এই ছুই ক্ষেত্রেই ইংলগ্ের স্থান ছিল প্রথম। 
পরে অবসশ্থ, জাপান, জার্মানী ও মাকিন যুক্তবাষ্্ী ভাবতেব বহির্বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিতে 
আরম্ভ করে। তবে ভাবতেব বহির্বাণিজ্য প্রধানত বুটিশ সাম্রাঙজ্েব মধ্যে আবদ্ধ থাকে। 
অবশ্য ছিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ইংলণ্ড ও 
আমেরিকার বংশ প্রায় মর্মান হইয়াস্সিড়ে (১৭৭ কোটি ও »৫ কোটি টাকা )। 



২. ভারতের উপনিহেশিক দেশস্থলস্তরষানি কাণিজোটর এক্ঠীন জুব্ই উই সময ছিল 
প্রাথমিক উৎপন্ন ( 010587৮ 0:০9.0০9 )) অর্থাৎ ক'বজ ও খনিজ কাচামাল। পাট, তুলা, 

চা, তৈলবীজ, কীচ! চামড়া এবং পাটজাত ও তুল।জ।ত দ্রব্যই ছিল কণেকটি মু্টমেয় উল্লেখযোগ্য 
রপ্তানি গণ্য । 

৩ আমদানি দ্রবাগুলি প্রধানত ছিল ভোগ্য পণ্য । বন্ত্, চামড়ার দ্রব্য, কাচের জিনিস; 
ঘড়ি, খেলন।, মোটব গাডি, সাইকেল, সেলাইকল, কাগজকলম, পেন্সিল, কালি ইত্যাদি ছিল 
গ্রধান। বগ্চানিব তুলনায় আমদানি দ্রব্য সখ্যায় ও বৈচিত্র্যে ছিল বেখি। 

৪. সংকটজনক বসব ছাডা, মোট মুটভাবে এই যুগে ভাবতেব বহির্বাণিজ্যে বাণিজ্যের 
উদ্ব তত ঘটিত। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীযুগে, দেশবিভাগ, স্বাধীনতালাভ, পবিকল্পিত অর্থনীতিক 
উন্নষ্কন প্রভৃতিব ফলে ভাবতেব সাম্প্রতিক বহির্বাণিজ্যেব গতি-প্রকৃতিতে গভীর ও বিপুল 
পবিবর্তন ঘটিরাছে। ওপনিবেশিক শাসনেব অবসানে, স্বাধীন অর্থনীতিক উন্নয়নের যুগে 
ভাবতেব বহির্বা ণিজ্যে এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । 

স্বাধীনতার পরবর্তা যুগ ঃ সাম্প্রতিক বহির্বণিজ্য 
৮১০৪] -যখ10১7৭7)17 06 £150100 028517৩71২8) [থে 801২ 

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কাল হইতেই ভাবতেব বহির্বাণিজ্যে পবিবর্তন আবন্ত হয়। উহার 
পববর্তীকালে এ পরিবর্তন স্থাধীৰপ ধাবণ কবে । এই পবিবর্তনগুলি বহির্বাণিজ্যেব পবিমাঁণ, 
গঠন, গতি ও প্রকৃতিব সকল ক্ষেত্রেই এপ গভ বভবে ঘটিয়াছে যে এজন্য ভাবতেৰ 
বহিবাণিজ্যেব বৈশিষ্ট্যগুলিব মৌলিক পাঁধবর্তন ঘটিবাছে বল! হয। এইবপ পবিবর্তনেব 
কাবণগুলিব মধ্যে, ১. যুন্ধকাল হৃইন্ডে ভ বতে বিপুল খাগ্য ঘাটুতিব আবির্ভাব ; ২. দেশ- 
বিভ গেব দকন খাদ্যে উদ্ত্ত অঞ্চল ও গুরুত্বপূর্ণ কুঁষিজ কীচামাল উৎপাদনকাবী অঞ্চলে 
পাকিস্তানেব অন্তভুর্তি ; ৩. ইংপণ্ডেব নিকট স্টাঁলং পা্নাব উদ্ভতন ; ৪. জনসংখ্যা 
ক্রমাগত বৃদ্ধি ; ৫. পবিকন্সিত উন্নবনমূলক কাধক্রম গ্রহণ ও শিল্পায়নের গতিবেগ বৃদ্ধি এবং 
৬. যন্ধ্বশিল্পেব সম্প্রসাবশ ইত্য।ধি প্রধান। ইহা ছাড1 সমবিকভবে বিভিন্ন সমঘ্মে আঘও 
নানাবিধ সাময়িক কাবণ যথ।, যুদ্ধ শেষ হইবাব অব্যবহিত পবে যুন্ধকালে শিরুচাহিদ। পূবথেব 
জগ্য আমদানিব অভ্ভৃতপূর্ব বুদ্ধি, ১৯৫০-৫১ সলে কোবায় যুদ্ধেব প্রভবে বিখ্বব।জাবে ক্র্ের 
হিডিকে বপ্তানি বুদ্ধ, ১৯৫৬ সালে স্থযেজথাল লইয়৷ ইঙ্গ-মিশবীয় প্ড় ই, ১৯৫৬-৫৭ সালে 
পাকিস্তানেব সহিত সম্পর্ক অবন।উব জন্য ভ।বতেব দেশবক্ষ ব্যঘ বৃদ্ধি, প্রভৃতি ভবতের 
বহিব।ণিজ্যে সামধিক প্রভাব বিস্তাব কাবযাছে। কিন্তু মূলগতভবে পুবাতন ওপনিবেশিক 
চবিত্রেব বহির্ব।ণিজ্যেব পবিবর্ভে সাম্প্রতিক বহিব।ণিজ্যে উন্নয়নমূলক অর্থনীতিব স্থাক্ষর 
গ্রতিফপিত হইতেছে। 

সান্প্রতিক বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ € 76500015901 0156 10121620906 
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পরিমাণ ও মুল্য ( ৮০111005 ও ৮৪11৩ ) দ্বিতীয মহাযুদ্ধপূর্বকালেব তুলনায় তে। 

বটেই, এমনকি ১৯৪৮-১৯-৫০ স'লের তুলন।য় পযন্ত বর্তমনে আমদানি ও রপ্তানি মিলিয়া 
মোট বহির্ঝাণিজ্য, পরিমাণ ও মুল্যের বিচাবে অভ্ভৃতপূর্বরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ( ১৯৩৮-৩৯ 
সালে মোট বহিবাণিজ্যের পরিমাণ ছিল্গ মাত্র ৩২১ কোটি টাকা । ১৯১৮-৪৯ সালে ছিল ১১** 

২৫ []]] 



রেটিকাফার পাতি তবি। আর" ১৯৬৪ সালা ডিসেম্বর" সর, টহী' ইইয়াছে।8৪ই 
কটি টাকা )। 
" শ্বাঠন বা ধাচ (00100051000 ০1: দিন 2 ক. বর্তমান আমদানি দ্রব্যের 
মধ্যে খা্ছাদ্রব্য (১৯৬৩-৬৪ সালে ১৭৯ কোটি টাকা ), কাচাতুলা, কাচাপাট, পশম সট অন্যান্য 
কাচামাল (১৯৬৩-৬৪ সালে ১২৩ কোটি টাকা ), খনিজ তৈল ও অন্থবপ দ্রব্য (১৯৬৩-৬৪ সালে 

১০৫ কোটি টাকা ), বাসায়নিক পদার্থ ( ১৯৬৩-৬৪ সালে ৮৮ কোটি টাকা), ও যন্ত্রপাতি ও 
পবিবহণেব সাজসবগ্তাম (১৯৬৩-৬৪ সালে ৪২২ কোটি টাকা) প্রধান। আমদানি বাণিজ্যে 
খাগ্যব্রব্যেব প্রাধান্য ভাবতে খাছ্য ঘাটতি কাবণে দেখা দিয়াছে । 

খ. সাম্প্রতিক বন্তানি দ্রব্যেব মধ্যে চা, কফি, মবিচ প্রভৃতি খাগ্ঘ-পানীয় জাতীষ দ্রব্য 
( ১৯৬৩-৬৪ সালে ২৪৮ কোটি টাকা, তন্মধ্যে চা ১২২ কোটি টাকাব ), বিবিধ কৃষিজ ও খনিজ 
কাচামাল ( ১৯৬৩-৬৪ সালে ১৩১ কোটি টাক।), স্ৃতীবস্ত, পাটজাত দ্রব্য, পাকাচাম্ডা ইত্যাদি 

বিবিধ যন্ত্শিল্পজাত দ্রব্য ( ১৯৬৩-৬৪ সালে ৩০০ কোটি টাকা, ইহাব মধ্যে স্ৃতীবন্ত্র ৫* কোটি 
টাকার ও পাটজাত দ্রব্য ১৫৩ কোটি টাকা ) প্রধান । ইহা! ছাডা কিছু যন্ত্রপাতি ও পবিবহণেব 
সাজসবপ্তাম (১৯৬৩-৬৪ সালে প্রা ৭ কোটি টাকাব ) এবং বাসায়নিক দ্রব্যও (১৯৬৩-৬৪ সালে 

৬২ কোটি টাকাব ) বপ্তানি হইতেছে | 
প্রকৃতি (1890016 ) যুদ্ধপূর্বকালেৰ ব। স্বাধীনতার পূর্বযুগেব আমদানি বপ্তানি দ্রব্যেব 

সহিত বর্তমান আমদানি বপ্তানি বগুলিব তুলনা কৰিলে সহজেই ভাবতেব বহির্বাণিজ্যে 
মৌলিক পবিবর্তন ধবা পডে। পূর্বে আমদানিদ্রব্যেব মধ্যে প্রাধান্ত থাকিত বিবিধ ভোগ্য 
পণ্যেব। আব সাম্প্রতিক আমদানিদ্রব্যেব মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে পবিকল্পনাব জন্য প্রযোজনীষ 
যন্ত্রপাতি ও পবিবহণেব সাজপবঞ্জাম । অন্যদিকে বপ্তানি দ্রব্যেব মধ্যে পূর্বে কীাচামালই ছিল 
সর্বপ্রধান। বর্তমানে সে স্থান যন্ত্রশিল্লজাত দ্রব্য গ্রহণ কবিযাছে। উহাব সহিত যন্ত্রপাতি ও 
রাসায়নিক দ্রব্য বপ্তানিও আবস্ত হইযাছে। নিঃসন্দেহে এইবপ বহির্বাণিঙ্য ভাবতেব ক্রমবর্ধমান 
শিল্পাপ্িত অর্থনীতিব ইঙ্গিত দেষ। 

দেশগত দিক (৫355০0০15 ) £ বহির্বাণিজ্যে দিক বলিতে কোন্ কোন্ দেশের 
সহিত আমদানি-বপ্তানি চলিযা থাকে তাহা বুঝায। যুদ্ধপূর্ব ও স্বাধীনতাব পূর্ব যুগেব তুলনায় 
বর্তমান বহির্বাণিজ্যেব দিক বিচাবে দ্রেখা যায ভাবতেব সহিত বৃটিশ কমনওয়েলথ বহিভূ্ত 
দেশগুলিব বাণিজোব পবিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্রমেই অধিকতব সংখ্যক দেশেব সহিত 
ভাঁবতেব বাঁণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে। সাম্প্রতিক কালের উল্লেখনীয ঘটনা হইল এই 
যে এশিষাব দেশসমূহেব সহিত ভাবতে বঞ্তানি বাণিজ্য এবং সোবিষেত সহ পূর্ব ইউবোপেব 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিৰ সহিত ভাবতেব আমদানি ও বঞ্তানি বাণিজ্য বিপুল পবিমাণে 
সম্প্রসারিত হইতেছে । দেশ বিচাবে ইংলগ্ডেব সহিত বাণিজ্যে পবিমাণ যৃতটা বৃদ্ধি 
পাইতেছে তদপেক্ষা দ্রুত গতিতে মাফিন যুক্তবাষ্ট্রে সহিত বাণিজ্য বাডিতেছে। বওমানে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মোট আমদানি-বপ্তানি বাণিজ্যেব পবিমাণ (৫১৯ কোটি টাকা, 
১৯৬৩-৬৪ ), ইংলগ্ড অপেক্ষা (৩৩* কোটি টাকা, ১৯৬৩-৬৪ ) অধিক। ভারতেৰ আমদানি 
বাণিজ্যে মাকিন যুক্তবাষ্ট্র গ্রথম (প্রায় ৩০ শতাংশ ) এবং ইংলগ দ্বিতীষ (প্রায় ১৫ শতাংশ)। 
আঁর বপ্তানি বাণিজ্যে ইংলগড প্রথম (প্রায় ২১ শতাংশ ) এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় (প্রা 
১৭ শতাংশ)। ইহা ছাড়া এশিয়ার দেশসমূহ (আমদানির ১০ শতাংশ ও রপ্তানির 
১৯ শতাংশ )) মধ্যএশিয়ার দেশগুলি (আমদানির ১* শতাংশ ও রপ্তানির ১৯ শতাংশ ) 



লৌিরেতপহপুব-ইয়োযৌের দেশগুলি ( মদানির প্রা শতীংপ ও রপ্তানর প্রায় ১৫ 
শতাংশ ) এবং আফ্রিকার দেশগুলির সহিত ( আমদানির ২২ শতাংশ ও বপ্ানির ৪ শতাংশ) 
বহিরাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে। 
- বাঁজিজোর উদ্ধৃত ( 881919০০ ০£ নু":৪৫০ ): দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতের 

বহির্বাণিজ্যে অপর ষে বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে তাহা হইল বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বা ঘাটুতি। 
পরিকল্পনাকালে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইয্াছে। (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ও দেশভাগের পব স্বাধীনতা- 
লাভের অল্পকালের মধ্যে ১৯৪৮-৪৯ সালের ইহার পরিমাণ দাড়ায় ১৮৩ কোটি টাকা। তাহার 
পর ১৯৫০-৫১ সালে উহা কমিয়৷ ২২ কোটি টাকায় পরিণত হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে 
উহা! বাড়িয়া ১৬৫ কোটি টাকাষ দাঁড়ায়। উহার পর ১৯৫৭-৫৮ সালে উহ। অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া 
৪০১ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ছ্িতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ সালে বহির্বাণিজ্যের 
ঘাটতির পরিমাণ হইয়াছে ৩৫৪ কোটি টাকা )। ১৯৬৩-৬৪ সালে এ ঘাটতির পরিমাণ ৩৭৬ 
কোটি টাকায়। সেজন্য বহির্বাণিজ্যেব প্রতিকূল উদ্ধত্ত দূর করাই সাম্প্রতিক কালে ভারতের 
অন্যতম প্রধান সমস্তা । ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের টাকার বহিধিনিময় মূল্য 
হাসের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ধপ্তানি বৃদ্ধির দ্বার বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্ধৃত দূর করা। কিন্তু 
ইহাতে সাময়িকভাবে ঘাটতি কমিলেও উহা৷ দূব হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিরাট 
পরিমাণে পুঁজিদ্রব্য ও খাদ্য আমদানির জন্য এবং রঞ্ানি বৃদ্ধিব অভাবে বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি একই রকম ভাবে চলিতেছে । 
বর্তমানে এজন্য প্রবলভাবে বপ্তানি বৃদ্ধি ও কঠোরভাবে আমদানি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলিতেছে। 
রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা কিঞ্চিৎ ফলবতী হইতেছে । ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যস্ত 
ভারতের ইতিহাসে রেকর্ড রপ্তানি হইয়ছে। এ বৎসর ৮৩৫ কোটি টাকার রপ্তানি হয়। 

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য 
07819 2071 78708 

সাম্প্রতিককালে ভাবতেব রপ্তানি বাঁণিজ্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য উহার 
বৈশিষ্ট্য, বপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, সমস্যা, সম্ভাবনা, ও সরকারী নীতি এবং গৃহীত ব্যবস্থার 
বিশদ আলোচন! গ্রযোজন। 

বৈশিষ্ট্য (£6০800169 ): ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি 

লক্ষ্য করা যায়। 

পরিমাণ ও মূল্য (৮০106 8150 ৪109 )$ ক. পরিমাণ বিচারে গত দ্বিতীয় 

মৃহাযুদ্ধ, উহার পরবর্তাকাল এবং এমনকি প্রথম পরিকল্পনাকালের তুলনায় বর্তমানে মোট 
রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও, তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাকালে রপ্তানির মোট পরিমাণ 
প্রয়োজনীয় উচ্চস্তরে পৌছিয়াছে বলা যায় না। খ. রপ্তানির মূল্যবিচারে দেখ! যায় দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ এবং উহার পরবর্তীকালে মোট রঞ্টানির মূল্যের তুলনায় ( ১৯৪২-৪৩ সালে ১৮৭ কোটি 
টাক। ও ১৯৪৭-৪৮ সালে ৩৯৫ কোটি টাকা) পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাকালে মোট বপ্তানি প্রায় 
দ্বিগুণ হইয়াছে (১৯৫০-৫১ সালে ৭৫০ কোটি টাকা )। কিন্তু পরিকল্পনার গত একদশকে 
রপ্তানির মোট মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই (১৯৬৪ সালে ৮৩৫ কোটি টাকা )। ভারতে 
রপ্তানি বাণিজ্যের এই নিশ্চলতা (৪6820800) ) বর্তমানে ভারতের একটি উদ্বেগজনক সমন্তা! । 
তবে ইদানীং রঞ্চানি বৃদ্ধির নানাবিধ প্রচেষ্টার ফলে অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি হইতেছে । 



র00/77651865 1১ ১৯৬৩৬৪ সের বাদি সাদি পরিযাবিগ করিতে 

কিন মোটামুটি ৭ শের ব্য ভারত বর্তমানে বপ্তানি গেছে! | পু রা রি 
4 ক. যন্ত্রশিল্পজাত বিবিধ দ্রব্য ( মোট রপ্তানির ৪* শতাংশ )। খ. খাস পানীয় ( ছ্জ 

খতাংশ )। গ. কৃষিজ ও খনিজ কীচামাল ( ১৭ শতাংশ )। ঘ. তৈল ও চবি (১ শর্াংশ )। 
$, খনিজ ও জালানি (১ শতাংশ )। চ. যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম (১ শতাংশ )1 ছ- 
রাসায়নিক দ্রব্য (১ শতাংশ )। এবং জ. অন্যান্য (€ শতাংশ )। 

একক দ্রব্য হিসাবে ১৯৩৩৬৪ সালে পাটজাত দ্রব্যের বঞ্চানি প্রথম স্থান অধিকার 

করিয়াছিণ (১৫৩ কোটি ট,কা )। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল চা ( ১২২ কোটি ঢাকা )। 
তৃতীয় স্থান ছিল তুলাজাত বস্ত্রের (৪৯ কোটি টাকা )। নৃত্রন বৈশ্্টপূর্ণ রগ্তানির মধ্যে রেশম- 
জাত বন্ত্র( ১৭ কোটি টাকা), যন্ত্রপাতি ও পরিবহণের সাজসরঞ্জাম (৬ কোটি টকা) এবং 

রাসায়নিক দ্রব্যের রগ্তানির (৬ কোটি টাকা ) উল্লেখ করিতে হয়। ফন্ত্রশল্লজাত ভে গ্যপণ্যের 
এবং উদ্দীয়মান রেশমবন্ত্র যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রত্যের বঞ্চনি, বহিধ।ণিজ্যে ভারতের 
ক্রমবর্ধমান শিল্লোন্নঃনের পরিচয বহন করিতেছে। অবশ্য পুবের ম্যায় ক।চামালেব বঞ্টানি এখনও 

বন্ধ হয় নাই তবে, ইহার পরিমাণ কমিতেছে। ইহাদের মধ্যে লৌহ-আকরিক, ম্যাঙ্গানীজ 
আকরিক, তুলা ও অন্তর প্রধান। খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে রহিয়াছে চা, কফি, কাজু বাদাম 
প্রভৃতি। 

অঞ্চল ও দেশগত দিক (41:2060 )£ অঞ্চজগত বিচ'বে দেখা যা ভারতের 
১৯৬৩-৬৪ সালের রপ্তানি বাণিজ্যে ইংপণ্ড সহ পশ্চিম ইউবে৷প গথম স্থান অধিকার করিয়াছে 

(৩৬% )। মধ্যপ্রাচ্য সহ এশিয়া দ্বিতীষ (২৫%)। তৃত'য় স্থান মাকিন যুভ্তরাষ্্রী সহ পশ্চিম 
গোলার্ধের (২৪% )। চতুর্থস্থান সোবিষেত সহ পু ইউবে পের দেশগুলির (১৫%)! 

প্রকৃতি (78076): বপ্তানি দ্রব্যের চরিত্র বিশেষণ দেখা যফ ভ ত্র গধান রপ্তানি 
দ্রব্য যন্ত্রশিল্পজাত নানাপ্রকাব ভোগপণ্যের চাহিদ| অন্ুর্জতিক বাজারে অত্যন্ত পরিব্ত"শীল। 

তছুপবি উহাদের উৎপাদন ব্যয অধিক এবং বিদেশী বাজাবে গ্রতিযোগিত। রায়াছে। অন্থদিকে 
রঞ্তানিকৃত ক চ মালে চাহিদ। অপবিবতনীয | ফলে ভারতেব রপ্তানি ধু'দ্ঘতে বেগ পাইতে 
হইতেছে। ইহার একটি প্রধান সমাধান যন্ত্রপাতি গুভৃতি পুঁজি দ্রবোর রগ্চ।নি। এই প্রকার 
রপ্তানি আর্ত হইযাে বটে, কিন্তু, ভারতের মূল ও বুশিষার্ী শিল্প এখনও সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত 
না হওয়ায় ইহাতে সময় লাগিবে। 

রগ্ানি বৃদ্ধির প্রয়েজনীয়তা ( 00০ 10620 10178151706 63]90165 ): দ্বিতী 

মহাযুদ্ধোত্তর যুগ হইতে ভাবতে রঞ্।নি বুদ্ধির ওষেভ নীতা দেখা 'দিয়াছে। নার গত 
দশ বৎসরে এই গ্রযোজনীয়তা আবও তীব্রভাবে অনুভব করা গিঘছে। তাহার গুধান কারণ 
ভারতের অর্থনীতি ও উহাব সাম্প্রতিক উন্নয়ন প্রচেষ্ট। অধিক পাঁধম ণে আম্দানিন্ভির হইয়। 
গড়িয়াছে। অর্থনীতিক উন্নংন গুচেষ্টায নিযুক্ত হুল্পে নত দে*গুলি প্রথমাবস্থায় উন্নঘনের মাল- 
মশল1 ও যন্ত্রপাতি এবং কারিগরি জ্ঞানের আমদানির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া 
পড়িতে পারে। ইহা! নৃতুন নহে। কিন্তু, ইহার সহিত ভারতে থয উৎপাদনে ঘাটতি, এই 
নির্ভরশীলঙাকে সংকটাপন্ন করিয়া তুলিয়ছে। যলে, যুদ্ধো ত্র যুগের তুলনায় ভারতের আমদানির 
পরিমাণ ও মৃন্য ত্রুত বৃদ্ধি পাইয়া বর্তম'নে উহার দবিগুণেব কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছে। (১৯৪৮- 
৪৯ সলে মোট আমদানি ৬৪২ কোটি টাকা, ১৯৬৩-৬৪ সালে আমদানি ১১৬৯ কোটি টাকা )। 
ইহার ভুনা মোট রপ্তানি গ্রাফ একই শুরে রহিয়াছে। ১৯৬২-৬৩ ও ১৯৬৩-৬৪ সালে 
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িপ্ানহ ভাত পরিলক্ষিত হইতেছে ছে, তে আম্গ্ররারভাহার রা 
মানে চলিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনাকাগে গড়ে প্রতি বৎসর ৬৯ কৌটি টাকার এবং ছ্বিতী 
পরিকলু্জুকাদে গড়ে প্রতি বংসর ৬১৪ কোটি টাকার বপ্রানি হইয়াছে। আমদানির দাম 

রপ্তানির দ্বারাই শোধ করিতে হয়। স্থৃতরাং আমদানির তুলনায় রপ্তানি ঘাটতির ফলে 
বাণিজোর প্রতিকূল উদ্ধত্ত ঘটিতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাণিজ্যের এই প্রতিকূল উদ্বৃত্ত 
এবং ইহার ফলে বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্ব তের দরুন ভারতের বিদেশী মুদ্রা তহবিবে 
প্রচণ্ড চাপ পড়ে। ইহাতে ১৯৫৫-৫৬ সালে বিদেশী মুদ্রা তহবিলের পরিমাণ ভ্রুতবেগে ৮২৪ 
কোটি টাকা হইতে কমিয়৷ ১২৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৭৯ কোটি টাকায় আসিয়া 
ধাড়াইয়াছে। বিদেশী মু! তহবিলের ক্ষেত্রে এ প্রবণতা যেন স্থায়ী হইতে চলিয়াছে। ইহাতে 
বিদেণী খণ ও সাহায্যেব উপর নির্ভরতা বাড়িয়া যায়। কিন্তু ইহা স্থায়ী সমাধান নহে। স্থায়ী 
সমাধান হইল রপ্রানি বৃদ্ধি। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও প্রচুর পরিমাণে আমদানির প্রয়োজন 
তইতেছে। অথচ বগ্তানি এই সময়ে যে সবিশেষ বৃদ্ধি পাইবে সে ভরসা বিশেষ কর যায় 
নাঁ। ভারত সবকাবের প্রত্যাশা যে এই সমধে গড়ে প্রতি বৎসর ৭৪০ কোটি টাকা রপ্তানি 
করা যাইবে। এই প্রত্যাশ। পূর্ণ হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ৩২০০ কোটি 
টাকার লেনদেনের ঘাটতি দেখ! দিবে । ক্রমবর্ধমান আমদানির জন্য বাণিজ্য ও লেনদেনের 
ক্রমবর্ধমান ঘাটতি দূর করিয়া অঙ্গকৃল উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্যই রধ্যানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা 
রহি্যাছে। 

রপ্তানি বৃদ্ধির সমন্য। ও বাধ। (0:0616105 ৪0৫ 018051069 0£7:915178 
৪স9০:0 ) 2 যুদ্ধোত্তর কাল এবং বিশেষত পরিকল্পনার গত এক্দশকে ভারতে রপ্তানি 
বাণিজ্যের নিশ্চনতার ছুই প্রকার কারণ দেখা যায়। 

১. অনভ্যন্তরীণ কারণ (11060709] ৪০605 ) 2 ক. বর্তমানে জনসংখ্যার ক্রুত- 

বৃদ্ধি, এবং জনপাধারণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বুদ্ধিব দরুন দেশে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে উৎপাদন যাহা বাড়িতেছে তাহার অধিকাংশই দেশের মধ্যে 
ব্যবহৃত হওয়ায় বপ্তানিখোগা উদ্ধত্ত বাড়িতেছে না। খ. দেশে মৃলাবৃদ্ধির চাপে উৎপাদন ব্যয় 
মধিক হওযাষ, বিদেশে প্রতিযোগিতামূলক দরে পণ্যবিক্রঘ করা যাইতেছে না। গ. ভারতীয় 
প্তানি দ্রব্যগুলি উপযুক্ত আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী উৎপন্ন হয় না এবং উহাদের মোড়ক 
[ীধাইও (100177%) অত্যন্ত নিকৃষ্ট গ্রকারের। ইহাতে ক্রেতারা নিরুৎসাহিত হচ়্। 
[. অত্যধিক রেলভাড়া রপ্তানি বৃদ্ধির অপর বাধা। 

২. বাহা কারণ (25650981 £৪06915 ) 2 ক. ভারতের তিনটি মাত্র প্রধান রঞ্চানি 

ব্য যথা,__পাটলজাত দ্রব্য, চা ও তুলাবস্থ। ইহাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তীব্র প্রতিযোগিতা! 
হিযাছে। উৎপাদনবায় বেশি হওয়ায়, অল্প দামে বিক্রয় করিয়! ইহাদের বাজার বাড়ান 
চঠিন। খ. মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতের আমদানি সর্াধিক। অথচ উহার নিকট 
ঢারতের রপ্তানি ইংলগ্ অপেক্ষ! কম। ইহার জন্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুদার আমদানি নীতি 
গয়ী। ফলে নার এলাকার সহিত বাণিজ্যে ঘাটতি পড়িতেছে। ইহাতে ক্রমেই অধিক 
[রিমাণে মাকিন সাহায্য ও খণের উপর ভারতের নিভবতা৷ বাড়িতেছে। গ. বর্তমানে 
ান্তর্জাতিক বাজারে পু'জিদ্রব্যের চাহিদা প্রবল। কিন্তু ভরত পুঁজিদ্রব্য রপ্তানি আরম্ত 
রিপেও (৬ কোটি টাকা, ১৯৬৩-৬৪, এখন৪ ভারী ও মূল শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ না হওয়ায় ইহার - 
রিমাণু বৃদ্ধি সম্ভব নহে । ঘ. বর্তমানে পশ্চিম ইউরেজ্পির বারোয়ারী বাজার ( ০০০,০১০ 



10866) ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে একটি নৃতন সমস্য হা কারয়াছে। ভ. াধদেশ আহা 
পরিবহণের উপর নির্ভরতা ও ভজ্জন্য উচ্চহারে জাহাজ ভাড়া রঞ্ানি বৃদ্ধির অপর বাধা। 

রগানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা (10:9902005 10118191176 5209015 ) রঙ্জানি বৃদ্ধির 

সম্ভাবনা আলোচনা করিতে হইলে ভারতের রঞানি বৃদ্ধির অভ্যন্তরীণ ও বাহিক সমশ্যাগুলির 
কথা মনে রাখিতে হইবে । গত ১৫ বৎসর ধরিয়! রপ্তানি বুদ্ধির প্রচেষ্টা চলিতেছে । কিন্তু 
রপ্তানির অচল রথ সচল হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইহার জন্য ভারতের অভান্তরীণ 
কারণগুলি কিছু পরিমাণে দায়ী হইলেও, প্রধানত দায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে বৃহৎ ধনতান্ত্রিক 
দেশগুলির প্রাধান্য । সম্প্রতি একটি হিসাবে দেখা গিয়াছে যে ছুনিয়ার সকল বল্লোন্নত 
দেশের বহির্বাণিজ্যে পতি বংসর গড়ে আমদানি ৬ শতাংশ বাড়িয়াছে অথচ রপঞ্ানি 
বাড়িয়াছে ৪ শতাংশ হারে ।১ ইহার কারণ বৃহৎ ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সহজেই অধিক 
পরিমাণে ইহাদের নিকট পুঁজিদ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য রপ্তানি বাড়াইতেছে অথচ, নিজেরা 
আধুনিক যন্ত্বিষ্ঠা ও বিজ্ঞানের প্রসাদে শিল্পের প্রয়োজনীয় কীচামালের ন্ষেত্রে অধিক 
পরিমাণে আত্মনির্ভরতা লাভ করিয়াছে ও করিতেছে । 

এজন্য চতুর্দিক হইতে কথা উঠিয়াছে উন্নত ধনতাস্ত্রিক দেশগুলি হইতে এই সকল 
পুঁজি রপ্তানি করিয়া স্বল্পোন্নত দেশে বিবিধ শিল্প স্কাপন কর। উচিত। কিন্তু বিদেশী পুঁজির 
দ্বারা শিল্প স্থাপনে ইহাদের বাণিজ্যের বা আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্ব ত্ব দূর হইবে 
কিনা সন্দেহ। কারণ, বিদেশী পুঁজি আসিলে উহাব স্থদ ও লভ্যাংশ উহার মালিক-দেশে প্রতি 
বৎসর পাঠাইতে হইবে । এজন্য আরও বেশি পবিমাণে বিদেশী মুদ্রা অর্জন কবিবার প্রযোজন 
হইবে। এবং উহার প্রয়োজনে রপ্তানি আরও বাড়াইতে হইবে। নতুবা বিদেশী খণের 
বোঝ! উত্তরোত্তর বদি পাইতে থাকিবে । | 

রণ্তানি বৃদ্ধির নৃতন ক্ষেত্রে ও পন্থা। (9085655610105 10118151116 2190165 ) 1 

১. এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে দ্রব্যের বৈচিত্র্য বুদ্ধি, উৎপাদন 
ব্যয় হাস, উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যবস্থ। গ্রহণ ছারা রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার চেষ্ট 
করিতে হইবে বটে, কিন্তু মান যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে রপ্তানি বৃদ্ধির 
সস্তাবন| সীমাবদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। ২. ববং দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিক।, মধ্যপ্রাচ্য ও 
এশিয়ার ন্বল্লোন্নত দেশগুলি ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধির যথেষ্ট স্থুযোগ 
ও সম্ভাবন। রহিয়াছে । সুতরাং ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের দেশগত দিক আরও পরিবর্তনে 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । ৩. তাহা ছাড়া রপ্তানি বৃদ্ধির স্থযোগ বিশেষভ!বে রহিয়াছে এ সক? 
দেশে পুজিদ্রব্য বপ্তানিব ক্ষেত্রে । এই সকল নৃতন দিগন্তপানে ভারতের রপ্তানি বাণিজ 
প্রসারে যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। 

ভারত সরকারের রপ্তানি নীতি ও গৃহীত ব্যবস্থা (92%0016 700110168 817৫ 
20068500165 ৪:001660 ৮5 0106 (305 517210)615 ) £ যুদ্ধোত্তর যুগ হইতে বর্তমান কা, 

পর্যস্ত ভারত সরকার রঞ্টানি বৃদ্ধির জন্য বন্ুপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। রপ্তানি 
বাণিজ্য সম্পর্কে সরকারী নীতিকে এক কথায় রপ্তানি প্রসার নীতি ( 1100৮ [07:070806101 

[9০110 ) বলা যায়। সংক্ষেপে ইহার বিভিন্ন দিকগুলি বর্ণনা কর! গেল। 

১০705 2286৮৪ত0 02 10991010067 ০. 1701907-9910816159  77:090780700123-] 8080 

98010ঞ 2 20159 705009.070010 ড7০৩চি, 401909] 00625 ভা9া0হএজ্য। 1969. 1, 181, 



রগডানি প্রসায়ের সাংগঠনিক ব্যবস্থা সমূহ ও" ক.” বদি প্রসারের নানাবিধ 
প্রচেষ্টার সমন্বয় করিবার জন্য ১৯৬২ সালে ব্যবসায় পর্যৎ (308: ০0? 1809 ) স্থাপিত হয়। 
বর্তমানে ইহার চারিটি বিভাগীয় কার্ধালয় রহিয়াছে । খ. বস্ত্রকল, রেশম ও কৃত্বিম রেশম, 
্লান্টিক ও লিনোলিয়াম, কাজুবাদাম ও মরিচ, তামাক, খেলার সরগ্াম, রাসায়নিক দ্রব্য, 
গালা, চামড়া, ইঞ্জিনিয়ারিং, অভ্র ও মসলা প্রভৃতি শিল্পের জন্য একটি করিয়া মোট ১৮টি 
রঞ্চানি প্রসার পরিষদ ( ঢ)া0০7৮ [১০0070৮1010 0981701] ) স্থাপিত হইয়াছে | গ. রপ্তানি 

নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শৰানের জন্য রপ্তানিপ্রসার পরামর্শনীতা পরিষদ ([7সা০ 
[১0100000, 4019০] 00891] ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ঘ. পুথিবীব বিভিম্দেশে 
ভারতীব দ্রব্যের প্রদর্শনীর খ)বস্থা করা হইতেছে । উ. সাধারণ বেসরকারী বীমা কোম্পানী 
যে সকল ঝুঁকি লষ না, রগ্থানি বাণিজ্যে এঁ সকল ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া রপ্তানিতে উৎ্সাহদানের 
জন্য ১৯৫৭ সালেব জুলাই মাসে রাষ্ট্রে যালিকানায রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন 
(70310) গ্রতিষ্ঠত হ্ইয়াছিল। ১৯৬৪ সালে ইহ্থার স্থলে রপ্তানি খণ ও নিশ্চ়ত! 
করপোরেশন (751907৮0601 & (02206699  001)070% ) স্থাপিত হইয়াছে । 

চ. রাষ্ট্রাফত্ত স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের কর্মক্ষেত্রে পরিধি সম্প্রসারিত হইতেছে । 
ছ. রপ্তানিপণ্যেব উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং উহাদের জাহাজে বোঝাই-এর পূর্বে পরীক্ষা করিবার জন্মে 
সবকারকে ক্ষমতা দেওয়ার উদ্দেশ্টে ১৯৬৩ সালে বগ্তানি (উৎকর্ষ নিষন্ত্রণ ও পরিদর্শন ) 
আইন [1০ 171)07% (0021165 00170] 70. 1091990৮101) ) 46৫৮1 পাস হইয়াছে 

ও একটি রপ্তানি পরিদর্শন পবামর্শদাতা পবিষদ (70001 [01781906107 £১০19০১ 

00711)01] ) গঠিত হইমাছে। জ. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাস্ক যাহাতে আরও বেশি রপ্তানি- 
খণ দিতে পারে সেজন্য রিজার্ভব্যাঙ্ক আইন ও স্টেটব্যান্ক আইন সংশোধন কর! হইয়াছে। 
ঝ. বিদেশে ভারতীয পথ্যেব প্রচাবের জন্য প্রদর্শনী অধিকার (70190607860 ০? 
75101016101) রহিয়াছে।  ১৯৬৩-৬৪ সালে ভাবত বুদাপেষ্ট (হাগেরী ), পোজনান 
( পোল্যাণ্ড ), লাইপজিগ ( পূর্বজার্ধানী ), কুওধাইত ও ১৯৬৪-৩৫ সালে নিউইয়র্কের বিশ্বমেলায় 
যোগ দিয় ছে। বিদেশে প্রধান শহরগুলিতে ১৫টি ব্যবসাধ কেন্দ্র ও প্রদর্শনীকক্ষ (7809 
(09111109 £৮)0. ১])০ম 1:090105 ) খোলা হইয়াছে | 

২. অন্যান্য ব্যবস্থাসমূহ $ ক. রপ্তানি প্রণোদনা কর্মস্থচী (10907)650 50))0006 ) 
__বিভিন্নশিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানির জন্য প্রযোজনীয় নানাবিধ কীচামাল, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের 
উপর আমদানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হইয়াছে । খ. করভার হাস (25০8) 7911619 )-- 

বিভিন্ন রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে সকল মালমশল ও আনুষঙ্গিক ভ্রব্যের উপর 
উৎপাদনকারীগণকে কর দিতে হয় ( যেমন__কাস্টম্ন্ ও কেন্দ্রীয় আবগারী শুক্ক ইত্যাদি ), 
উহা! ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । তেমনি রপ্তানি দ্রব্যগুলিকে রপ্তানি বন্দরে পৌছাইবার 
পরিবহণ ব্যয়ের অংশ বিশেষ ফেরত দেওয়। হইতেছে এবং চা-বাগানগুলিতে শ্বল্পদরে সার 
সরবরাহ কর। হইতেছে । গ. নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ (91952610101 00706:01)- নানাবিধ 

রপ্তানি দ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা হ্বাস করা হইয়াছে। ঘ. বাণিজ্য চুক্তি (0০0৪ 
80700117185 )__ প্রতি বৎসর বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি কর! হইতেছে। 

সাম্প্রতিক কালের বাণিজ্য চুক্তিগুলির মধ্যে জর্ডান, টিউনিসিয়া, মরক্কো, চিলি, পশ্চিম জার্মানী, 
পূর্ব জার্মানী, বুলগেরিয়া, হান্গেরী, যুগো।্লাভিয়া, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও নেপালের সহিত 
চুক্তি উল্লেখযোগ্য । উ. ১৯৫৮ সাল হইতে রপ্তানিঞ্পবিল (৩9০ ১1175) গুলিকে 



৩৭ ০৮৮৪৮৪০১৮৪০ 

প্লিঙ্গার্ড ব্যান্কের বিল বাজাব পরিক্ষল্পনার অন্তর্ভূক্ত কবিয়া বপ্তানি বাধসায়ীদের খপরান 
করিয়া উৎসাহ দেওয! হইতেছে। চ. ১৯১৫-৬৬ সালেব বাজেটে রপ্তানিকাবিগণকে কর 
সংক্রাস্ত বিশেষ স্বিধ| দেওয়! হইযাছে। 

ভারতের আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্ধত 
[খ্না)]49 81,000 0৮ 74 াধচা]9 

আন্তর্জাতিক লেনদেনেব উদ্বত্ত দেশেব সহিত বহিবিশ্বে বৈষধিক লেনদেনেব প্রতিবিষ্ব। 
দেশেব সহিত বহিবিশ্বেব দ্রব্যসামগ্রীব আদান-প্রদান ছাডা আবও অন্যান্ত লেনদেন চলে । 
গণ্য আমদানি কবিলে যেমন বিদেশেব নিকট দেনা দীডায, তেমনি, বিদেশী পুঁজি স্থুদ 
ও লভ্যাংশ পাঠাইবাব কাবণে, বিদেশে দূতাবাস ও শিক্ষার্থী প্রেবণে, বিদেশী খণ পরিশোধে, 
বিদেশী জাহাজ ব্যবহাবেব মাশুল ও বিদেশী বীমা কেম্পানিব প্রিমিযাম এবং বিদেশী পবিবহণ 
প্রভৃতি ব্যবহাবে বহিবিশ্বেব নিকট দেশেব দেন৷ হয। প্রথম বিষধটি দৃশ্ঠ, দ্বিতীয় কাবণগুলি 
অদৃশ্ঠ। এই সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য কাবণে বহিবিশ্বেব নিকট যেমন দেনা হয, তেমনি অনুপ 
কাবণে বহিবিশ্বেব নিকট দেশেব পাওন!ও হয। এই সকল মোট দৃশ্ত এবং অনৃশ্য বৈদেশিক 
দেনা ও পাওনাব উদ্বত্তকে আন্তর্জাতিক লেনদেনেব উদ্ত্ত (19211100 0£ 1750001169 ) 

বলে। মোট বৈদেশিক পাওন। অপেক্ষ। দেন। বেশি হইলে আন্তর্জাতিক লেনদেনেব প্রতিকূল 
উদ্ত্ত ব ঘাটতি (00$01৮ ০৮ 80৮০০ 192191700 ০01 [9251067)5 ) এবং দেন! 

অপেক্ষা পাঁওন! বেশি হইলে আন্তর্জাতিক লেনদেনেব অনুকূল উদ্বত্ত (1০815191 1১81709 
0 177%1)077% ) হয । - 

আন্তজর্গতিক লেনদেনেব উদ্বৃত্ত অন্কুল হইলে বিদেশে নিকট দেশেব পাওনা দাডায, 
বিদেশী মুদ্র| উপাঞ্জিত হয় এবং দেশেব বিদেশী মুদ্রাতহবিল বৃদ্ধি পায। তাহাতে আন্তর্জাতিক 
বাজাবে দেশেব ক্রশক্তি বাডে। ইহা দেশীষ অর্থনীতি স্রস্থতাব লক্ষণ । অপবপক্ষে 
আন্তর্জাতিক লেনদে'নব প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হইলে বিদেশেব নিকট (দেশেব দেনা দীডায, সে দেনা 
মিটাইতে দেশেব বিদেশী মুদ্রাব তহবিল হ্রাস পায। আন্তর্জাতিক বাজাবে দেশেব ক্রয়ক্মমতা 
কমে। ইহা পামধিক হইতে পাবে। কিন্তু ক্রমাগত হইতে থাকিলে আন্তজাতিক বাজাবেব 
সহিত দেশীয় অর্থনীতিব ভাবসাম্যেব অভাব বুঝায় এবং দেশেব ছুর্বলতাব লক্ষণ বলিষ! 
গণ্য হয়। 

বহিধিশ্বেব সহিত লেনদেনে ভাবতেব ব্তমান প্রবল সমস্তা এই যে সাম্প্রতিক কালেব 
আন্তর্জাতিক লেনদেনে ক্রমাগত প্রতিকূল উদ্বত্ত ঘটিতেছে। স্থবিধাব জন্য আন্তর্জাতিক 
লেনদেনের উদ্ত্েব আলোচনাকে কালাম্ুযায়ী ছুইভগে বিভক্ত কবা যায । ১. দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধোত্ব যুগ হইতে প্রথম পঞ্চবাধিক পবিকল্পনাব শেষ পর্ধস্ত (১৯৪৬ হইতে ৯৫৫-৫৬ )। 

এবং ২. দ্বিতীষ পঞ্চবাধিক পবিকল্পনাক।ল হইতে বর্তমানকাল অবধি । 

ফুদ্বোত্তর যুগে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বত্তঃ ১৯৪৬-৫৬ 
88176080০56 0৮ ৮৯ পাতেখ ও 20011002175 2051-%6 ৮51২10)0 : 1949.58 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যুগে ভাবতেব আমদানি সবিশেষ ছিল না, কিন্তু মিত্রশ্তিকে সহায়তাব জন্ত 
তাহাদের নিকট যুদ্ধশেষে মোট ১৭০৭ কোটি ট,ক! স্টাঙ্গিং পাগন। দ্রাডাইয়াছিল। স্তবাং 
ুদ্ধকালে আস্তর্জাতিক লেনদেনে অনুকূল উদ্বৃত্তই ছিল। কিন্তু যুদ্ধশেষে দ্রুত এই অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটিতে থাকে । ১৯৪৮ৎত৬এব ১৯৪৯ গালে আজ্র্জাতিক লেনদেনে প্রতিকল উদ্বত্রের 



পরিমাণ অত্যন্ত বুদ্ধি পায়। ইহা দে সময় ভাবতেষ জাস্ত্জীক্তিক প্লেনদেনের ইতিহাসে 
অভূতপূর্ব ছিল। 

যুদ্ধের অব্যবহিত পববর্তী যুগেব আন্তর্জাতিক লেনদেনেব এইরূপ ঘাটুতিব কারণগুলল ছুই 
ভাগে বিভক্ত কবা যায়_-১ ব্যয় বা দেনা বৃদ্ধিব কাবণ। ২. পাওনা হাসেব কাবণ। 

প্রতিকূল উদ্বত্তের কারণসমূহ (08553 ০£ 4১0৮:96 73819002 ০0£ 
78572261598 ১. বৈদেশিক ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহ 8 ক যুদ্ধেব সময় দেশে 
একদিকে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি ঘটে ও অন্যদিকে ভোগা পণ্যে যোগান কমে। তাহাতে যুদ্ধের 
শেষে দেশবাসীব হস্তে প্রচুব পরিমাণে ক্রঘশক্তি জষে, নানাৰপ ভে গ্য পণ্যেব অতৃপ্ত চাহিদা 
পুপ্তীভৃত হয ও দেশে মৃনান্তব বুদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাব প্রতিকাবেব জন্য যুদ্ধণেষে 
নানা প্রকার ভোগ্যপণ্য আমদানিব উদ্দাব নীতি গ্রহণে আমদ।নি অত্যন্ত বুদ্ধি পায় । খ. দেশে 
থাছ্য ঘাটতি মিটাইবাঁব জন্য প্রতি বসব ১০ ০।১২৫ কোটি টাকাব খাছ্য আম্দানি হইতে থাকে। 
গ দেশবিভাগেব জন্য পাকিস্তান হইতে কীাচাপাট ও কঁচাতুল! আমদানি কবিতে হয়। 
ঘ কলকাবখানাব গুবাতন ঘগ্ত্পাতি বদব্দল ও উ২পার্দনশক্তি বৃদ্ধিব জন্য প্রচুব পবিমাণে 
যন্ত্রপাতি আমদানি হয। ঙ এই সময বিভিন্নদেশে স্বাধীন ভাবতেব দূতাবাস স্থাপন ও 
আন্তর্জাতিক সভাসমি্ততে প্রতিনিধি প্রেবিত হয । 

২ বৈদেশিক পাওন। হাসের কারণসমূহ ই ক. যু্ধযুগেব প্রচণ্ড মৃদ্রাম্ফীতির 
চাপ এই সময়েও চলিতে থাকে । ফলে ভাবতীয় পণোব উৎপাদন ব্যয় ও মৃন্য বুদ্ধি পাওয়ায় 
উহাদেব বপ্তানি কমে। খ দেশবিভাগ জনিত গোলঘোগে, কাচামাল ও শ্রমিকেব অভাবে ও 
শ্রমস-ক্রান্ত গোলযোগেব দক্ন শিল্পেব উৎপাদন হাস পাইলে বপ্তানিযোগা ত্রব্যও হাস পায় । 

গৃহীত ব্যবস্থা! (16170650195 ৪0017১66৭ )2 ৬ আমদানি নিয়ন্ত্রণ ঃ ভলাব ও 

স্টালিং এনাকাৰ দেশ হইতে আমদানি কঠোবভাবে নিযস্ত্রিত হয় এবং আমদানি সম্পর্কে 
পবামর্শৰানেব জন্য একটি আমদ|নি পবামর্শধাত| পরিষদ ([1001)০07৮ $৭৬1১০7১ 0001)01] ) 
স্থাপিত হয। ২ রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্ট। 2 ১৯৪৯ সালে একটি বপ্তনি প্রসাব কমিটি নিযুক্ত 
হয় (1090৮ [7:01)061018 00107001096 )। উহাব পবামর্শ অনুযায়ী পাট ও অন্যান্য 

দ্রব্যেব ফটক কাববাব বন্ধ কবা হয। বপ্তানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল কবা হ্য। বপ্তানিশিল্পেব জন্য 
নিযিন্ত্িত কাঁচামাল ও পবিবহণেব সুবিধা দেওয| হয। বন্তানি পণ্যেব উৎকর্ষ বুদ্ধিব চেষ্টা কব 
হয। ৩, খাগ্ভ) কৃষিজাত কীচামাল ও শিল্পজ।ত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 
নানাৰপ ব্যবস্থা গ্রহণ কবা হয। ৪. মুদ্রার বহিবিনিময় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হইতে থাকে । ৫. মুদ্রাম্ষীতি রোধের জন্য নানারূপ মুদ্রাগত (0007901 ) এবং 
বাষ্ট্রেব আয-ব্যয গত (5901) নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলগ্বন কবা হয। ৬. বিভিন্ন দেশেব 
সহিত আম্দানি-বগ্তানি চুক্তি সম্পাদিত হয। ৭ ১৯৪৯ সালে টাকার বহির্বিনিময় মূল্য 
৩০'৫ শতাংশ ভ্রীস কব! হয। 

ফলাফল (৪5০৪ )$ এই সকল ব্যবস্থাব ফলে পববর্তী ছুই বসবে বেনদেনের 
প্রতিকুল উদ্বত্ত হস পায় ( ১৯৪৯-৫০ সালে ১৪২ কোটি টাকা ও ১৯৫০-৫১ সালে মাত্র ৩৮ 

কোটি টাকা )। অবশ্য ইহাব সমস্ত কুতিত সবকাবী ব্যবস্থাব নহে। সে সময় কোবীয় যুদ্ধের 
আবহা দয়ায় আস্তর্জীতিক বাজাবে ক চামাল ও পণ্যমজুদেব হিডিকে ভাবতেব বপ্তানি কিছু বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। ইহাও অনেকাংশে সাহাধ্য কবিয়াছে। ক্ি্ভ পবের বসবই পুনরায় লেনদেনের 



ধতকুল উহ্ ত বাড়ে £১৯৫১৫২ পালে ১৬২ কোট ঢাকা )1- হাতিমধ্যে প্রথম পারকলনার ; 
কা আরভ হইয়া যায়। এবং ভারত সরকার প্রথম পরিকল্পনায় ফে বাণিজ্য নীতি গ্রহণ 
করেন তাহাতে অধিকপরিমাণে রপ্তানি, জাতীয় স্বার্থ ও উন্নয়ন সম্পকিত ভ্রব্য বাদে অন্থান্ত 
আমদানি বন্ধ এবং দেশের বিদেশী মুদ্রার তহবিলের সীমার মধ্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের 
ঘাটতি সীমাবদ্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করেন। ইহার ফলে প্রথম পরিকল্পনায় পববর্তী ৪ বৎসর" 
চল্তি লেনদেনের অনুকুল উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। ( ১৯৫২-৫৩ সালে ৬০ কোটি টাকা; ১৯৫৩- 
৫৪ সালে ৪৭ কোটি টাকা; ১৯৫৪-৫৫ সালে ৬ কোটি টাকা; ও ১৯৫৫-৫৬ সালে ১২ কোটি 

টাকা)। স্থৃতরাং লেনদেনের অন্থৃকৃণ উদ্ধত্ত লইয়াই প্রথম পবিকল্পনাকাল শেষ হয়। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের হিসাবে, ১৯৪৮ হইতে ১৯৫৬ সালে ভারতে চল্তি আন্তর্জাতিক লেনদেনেব মোট 
ঘাটতি হয় ৩৭৩ কোটি টাকা । আর দীর্ঘমেধাদী লেনদেন (০8016%] 29০০00075 ) ধরিয়া 
মোট ঘাটুতি হয় ৭৪৫ কোটি টাকা । ইহার সমস্তই ভারতের বিদেশী মুদ্রা তহবিল ও প্রধানত 
স্টালিং তহবিল হইতে শোধ করা হয়। 

তিক আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্ধুত্তঃ ১৯৫৬-৬১ 
881,510 0 ০৯৩৬ 72খ75 20591110) ২ ৪20 211059 : 1956.61 

সংকট (১৩ 0015;9)£ ভারতের আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্ত্ত যুদ্ধোত্বব যুগ 
হইতেই সন্তোষজনক নহে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহা যত সংকটাপন্ন হইয়াছিল 
ভারতের অর্থনীতিক ইতিহাসে তাহা তুলনাহীন। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রণধনক।লে ক কম়িণন অনুমান করিযাছিলেন যে এই পাঁচ 
বৎসরে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ঘাটতি বা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ১১০০ কোটি টাকার মত হইবে। 
অর্থাৎ এ পরিমাণ অতিবিক্ত বিদেশী মুদ্রা লাগিবে কিন্তু কার্ধত ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত 
লেনদেনের মোট প্রতিকূল উদ্ধত্ত হইয়াছে ২১০০ কোটি টাকার মত। প্রকৃতপক্ষে সংকট 
গভীর হইবার একটি প্রধান কারণ এই যে সবকার যেরূপভাবে, পযাযক্রমে আমদানি করিবেন 
স্থির করিয়াছিলেন তাহা ঘটে নাই । এবং পরিকল্পনার দ্বিতীষ বৎসরেই হঠাৎ সবাধিক পরিমাণ 

প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটে ( ১৯৫৬-৫৭ সালের চলতি লেনদেনের ঘাটতি ৪২৭ কোটি টাকা )। 
পরিকল্পনার শেষ বংসরেও লেনদেনেব পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি পায় ( ১৯৬০-৬১ সালে ৩৬৫ কোটি 
টাকা )। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচবৎসরে গড়ে গ্রতিবৎসর রপ্তানি হইঘাছে ৬১৪ কোটি 
টাকার দ্রব্য আর আমদানির পবিমাণ গড়ে ১০৭২ কেটি ট।কার দ্রব্য। এই সংকটের চাপে 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা অংশত কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে । দেশের বিদেশী মুদ্র। তহবিল সংকট- 

'জনকরূপে হ্রাস পায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে বিদেশী মুদ্রার তহবিল ছিল ৮২৪ কোটি টাকা । 
১৯৬৬১ সালে তাহা কমিয়। ৩১৮ কেটি টাকায় পরিণত হ্য়। 

কারণসমূহ (০৪84565)$ ভাতের আন্তর্জাতিক লেনদেনের অভূতপূর্ব সাম্প্রতিক 
প্রতিকূল উদ্ধৃত্তের কারণগুলিকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. বৈদেশিক ব্যয় বা দেন! 
বৃদ্ধি। ২. বৈদেশিক পাওনা বুদ্ধির অভাব। 

বৈদেশিক ব্যয় বা দেন। বৃদ্ধি ঃ এই সমযে প্রধানত যে সকল কারণে ভারতের 
বৈদেশিক ব্যয় বা দেনা বাড়ে তাহা হইল-_ক. দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী ও বুনিয়াদী শিল্প 
স্থাপনে অগ্রাধিকার দেওয়ায় প্রচুর পরিমাণে পুঁজিন্রব্য ও কীচামাল আমদানি হয় (১৯০০ কোটি 
টাকা )। খ. দেশে খাগ্ঠ ঘাটতি £টাইবার জন্য সরকার যে পরিমাণ খাচ্ন্্ব্য আমদানি 



করিবেন স্থির করিয়াছিলেন নি, তপেক্ষা অনেক অর্ধ” /: টি ১২১) এ রি 

(আমদানির লক্ষ্য ছিল ৮* লক্ষ টন, প্রকৃত আমদানি * কোঁটি টনি): গঁ ১৯৫৭ সাল পর্সত 
আমদানি নীতি অপেক্ষাকৃত উদার থাকায় অনেক ভোগ্যপণ্য আমদানি হইয়াছে । ঘ. দেশ- 
রক্ষার জন্য অধিকপবিমাণে সাজসরপ্রাম আমদানি হয়। উ. আন্তর্জাতিক বাজারে তেজীভাবের 
জন্য আমদানি জিনিসের দর বেশি পড়ে। চ. স্থযেজখালে যুদ্ধের জন্য আমদানিপণ্যের 

জাহাঁজমাশুল সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ছ. বস্ত্রশিল্পেব উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাচাতুলাও 
অধিক দ্বে আমদানি করিতে হয়। জ. বিদেশী খণেব সুদ দিতে হয়। এই সকল কারণে, 
ভারতেব মোট আমদানি ও উহার মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাষ। 

২ বৈদেশিক পাওনা বৃদ্ধির অন্ভাব 2 বৈদেশিক পাওনা বুদ্ধির ( অর্থাৎ বিদেশী 

মুদ্রা উপার্জনেব ) প্রধান উপাধ রপ্তানি বৃদ্ধি। পবিতাপের বিষষ যে বহুবিধ চ্টা সত্বেও দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাকালে রঙ্টানিব পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই বলিলেই চলে। ববং ১৯৫৮-৫৯ সালে 
অন্তান্ত বৎসবের তুলনাষ বিশেষ হাস পাষ (৫৭৬ কে।টি টাকা )। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম 
বৎসরের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬৪০ কোটি টাকা । তৃতীয বসবে (১৯৫৭-৫৮ সালে ) উহা 
সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় (৬৬৮ কোটি টাকা)। পরিকল্পনাব শেষ বসবে ( ১৯৬০-৬১ সালে ) 

উহা! পুনবায় ৬৩১ কোটি টাকায় দাড়ায়। বপ্তানি বুদ্ধি এই ব্যর্থতায় লেনদেনের প্রতিকূল, 
উদ্বৃত্তের অন্যতম প্রধান কারণ। 

সহী সরকারী ব্যবস্থ। (£০৬৫1707021062] 106850163 8000660 ) £ 

১, আতখু ব্যবস্থ। 2 আন্তর্জাতিক লেনদেনের ঘাট্তি বুদ্ধির দরুন বিদেশীমুদ্রার তহবিল 
দ্রুত কমিতে থাকিলে যখন বিদেশীমুদ্রীব সংকট দেখ! দ্য, তখন সবকার অবিলম্বে__ক. নিদারুণ 
কঠোরভাবে আমদানি নিষন্তণ জারী করেন এবং দ্বিতীঘ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য সাধনের জন্য 
প্রয়োজনীয় প্রকল্পেব (০০7০ 7):0190%8 ) পযোজন ব্যতীত অন্য সকলপ্রকাব আমদানি বন্ধ 

কবিয়। দেন। খ. বিদেশী খণ .সংগ্রহের জন্য সবাত্মক প্রচেষ্টা নিষোগ কব! হয় । এজন্য 
বিশ্বব্যাস্ক, আস্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, মাকিন আমদানি-রগ্ানি ব্যাঙ্ক, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, 
সৌভিযেত, কানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে প্রায় ২২৬৪ কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য পাওযা যায়। 
গ. বাকি ও কিন্তিতে বিদেশী পুঁজিদ্রব্যেব মূল্য শোধেব বন্দোবস্ত কর! হয়। ঘ. পত্রমুদ্র 
প্রচলনের জম! রাখিবার পদ্ধতি পবিবর্তন করিযা নৃনত্ম জমার পদ্ধতি গৃহীত হয ( ১৯৫৬ সালে' 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংশোধন আইন)। ১৯৫৭ সালের সংশোধনের দ্বার! পত্রমুদ্রার ন্যনতম 
বিদেশী পাওনার জমা কমাইয়া মাত্র ৮৫ কোটি টাকা কর! হয়। ইহাতে পত্রমুদ্রার জমা হইতে 
অতিরিক্ত বিদেশী পাওনা, লেনদেনেব ঘাটতি মিটাইবাব কাজে ব্যবহারের ব্যবস্থা কর! হয়। 
উ. বপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন ব্যক্স যাহাতে না বাড়ে সেজন্য মুদ্রান্ষীতি বিরোধী ব্যবস্থা কিছু 
পরিমাণে অবলম্বন কর! হয়। 

২, রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টী ই রগ্ানি বৃদ্ধিই আন্তর্জাতিক লেনদেনের ঘাটতি 
দূরীকরণের প্রকৃষ্ট উপায়। এজন্য পাচ প্রকার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। ক. সাংগঠনিক ও 
প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা__ইহার মধ্যে আছে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন, রপ্তানি প্রসার পরামশদাত। 
পরিষদ, বিভিন্ন রপ্তানি দ্রব্যে ১২টি রগ্টানি প্রসার পরিষদ, রঞ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন, 
বৈদেশিক বাণিজ্য বোর্ড ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা ও বিদেশে ভারতীয় দ্রব্যের প্রদর্শনীর আয়োজন । 
খ. রপ্তানি প্রণোদনা কর্মসূচী গ্রহণ দ্বারা রপ্তানিশিল্লের গরজ্জাজনীয় যন্ত্রপাতি ও কীচামালের 



০০০০০ “বিডি রাহ পাস 

গকআটদাসি শিথিপকরদ। গ. রক্যানিক্রব্য ও উহার কীচামালের উপর 'করভার হাস) “স্রিংংণে 
কঙ্ছকযাণডলেব ব্যবস্থা। ঘ. বপ্তানি নিযস্ত্রণেব কঠোরতা হ্রাস। উ. রঞ্টানি ব্যবসায়ে খণের 
সবিধ! বৃদ্ধিব জন্য বপ্তানিবিলগুলিকে বিজার্ড ব্যাঙ্কে বিল বাজাব পবিকল্পনাব অন্তভূ ক্তিকরণ। 

৩. উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্ট। £ দেশে খাদ্য ও কাচামালেব ঘাটতি দৃব করিয়া স্বয়ং 
সম্পূর্ণতা অর্জনেৰ জন্য দ্বিতীয় পবিকল্পনাফ কৃষিব উৎপাদন লক্ষ্য বর্ষিত কবা হয। তৃতীয় 
পবিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পেব উন্নয়নকে সমভাবে অগ্রাধিকাব প্রদান কবা হইয়াছে । কীচামালের 
উৎপাদন বৃদ্ধিব লক্ষ্য দেশেব প্রয়োজন মিটাইষ! বগ্ানিব দ্বাবা বিদেশী মুদ্রা অর্জন কবা ও 
আমদানিব প্রযোজন হাস কবা। 

মন্তব্য (০0101821069 ) দ্বিতীষ পবিকল্পনাতে প্রধানত বিদেশী সাহায্যে উপব 

নির্ভব কবিযাই লেনদেন ও বিদেশী মুদ্রাব স্কট উত্তীর্ণ হওযা গিষাছে। কিন্তু প্রতিকূল 
উদ্বুত্তেব প্রবণতা বিচাব করিলে কবে যে অবস্থাব উন্নতি হইবে সে সম্পর্কে এখনই কিছু 
বলা যাইতেছে না। 

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে লেনদেন উদ্বৃত্তের অবস্থ! ঃ ১৯৬১-৬৬ 
788758৭0% 0৮ ৯111575 20৭1710খ [07010 হানা ৮৮5৩ 1961-66 

তৃতীয পবিকল্পনাতে আন্তর্জাতিক লেনদেনেব ঘাটতি ৩২০০ কোটি টাকায পবিণত হইবে 
বলিয়! পবিকল্পনা কমিশন হিস'ব কবিযাছেন। (এই ঘাটতিব হিসাব কমিশন এইভাবে 
কবিষাছেন £ বসবে গডে ৭৪০ কোটি টাকাব বপ্তানি হইবে এই প্রত্যাশা ৫ বসবে মোট 
রঞ্তানিন পবিমাণ ধবা হইযাছে ৩৭০০ কোটি টাক। অর্থাৎ ইহা হইল ভাবতেব মোট আয। 
আব ব্যযেব খ'তে ধবা হইযাছে ক. সংবন্ষণ মূলক আমদানি (1028107607087)00 8000)07%5 ) 
৩৬৫০ কোটি টাক14উন্নধন মূলক আমদানি (0০৮০1017767) 1001)0-5) ২১০০ কোটি টাকা 

+থাছ্্রব্য ও কণ্চামান ইত্যাদি আমদানি ৬০০ কোটি ট।ক।+-পূর্বেকাব বিদেশী খণ শোধ 
(স্থদ ও আসল) ৫৫০ কোটি টাকা । স্ৃতবাং মোট ব্যঘ ৬৯০০ কোটি ট'ক|, মোট আয ৩৭০০ 
কোটি টাক _ঘাটৃতি ৩২০০ কোটি টাক।। ইহাব মধ্যে'মাঞ্কিন যুক্তবাষ্টেব পি এল. ৪৮০ 
দ্বাবা ৬০০ কে।টি টাকাব সাহায্য পাঁওঘ! যাইবে । অতএব নীট ২৬০০ কোটি টাকাব ঘাটতি 
মিটাইবাব জন্য এ পবিমাণ বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহেব সমস্তা থাকিয! যাইবে । তৃতীধ পবিল্পনাব 
প্রথম ছুই বংসবে প্রত্যাশিত বপ্তানি হয নাই। ১৯৬১-৬২ সালে ৬৬০ কোটি টাকা এবং 
১৯৬২-৬৩ সালে ৬৮৫ কোটি টাকা | তৃতীয় বসবে ( ১৯৬৩-৬৪ ) কিঞ্চিৎ উন্নতি পবিলক্ষিত 
হয় ( বপ্টানি ৭৬৬ কোটি টাকা )। ১৯৬৪-৬৫ সালে বপ্তানিব পবিমাণ আশা তিবিক্ত 
হইবে বলিয়! বল! হইতেছে । কাবণ ১৯৬৪ সালেব ডিসেম্বব অবধি এঁ বসবে ৮৩৫ কোটি 
ট/কা বপ্ানি হইযাছে। বপ্রানি বাণিজ্োব ক্ষেত্রে কোন অঘটন না ঘটিলে তৃতীয় পবিকল্পনাব 
প্রত্যাশিত ৩৭০০ কোটি টাকাব বপ্তানি লক্ষ্য পূর্ণ হইবাব সম্ভাবনা বহিষাছে। 

কিন্তু, ১৯৪৫ সালে ফেব্রুযাবী মাসে আবাব বিদেশী মুদ্রাব সংকট দেখা দেষ। লোকসভায় 
অর্থমন্ত্রী ঘোষখ| কবেন যে বিদেশীমুদ্রা তহবিলেৰ আইনত নৃযনতম পবিমাণ ৮৫ কোটি টাকা 
অপেক্ষা কমিযা গিয়াছে (৭৯ কোটি টাকা)। এজন্ প্রধানত দাধী হইতেছে, ইদানীং অত্যধিক 
খাছ্য আমদানি, দেশবক্ষ। ভ্রব্য আমদানি, বিদেশী পুঁজিব মুনাফা ও বিদেশী খণেব সদ বাবদ 
বিদেশে অর্থ প্রেরণ। ইহা ছাড়া চোবাই আমদানি (৪1000211100 ) ও দায়ী। আবেকটি 
অন্থবিধাও এজন্ত আংশিক দায়ী। তাহা এই যে, আমাদের যে রঞ্ানি বাডিয়াছে তাহার 
সুল্যের অধিকাংশই ভারতের টাকাক়্গাওয়া যাইবে, বিদেশী মুদ্রায় নহে। ইহার প্রতিকারে, 



এ. ২১ট ৮ ২8৯৯১ ৩৭ 

'ান্তগীতিনসুত্ তহবির হইতে আরও সাময়িক খণ সংগ্রহের ব্যবস্থা হৃইয়ছে এবং ১৯৬৫-৬৬ 
সালের বাজেটে রপ্তানিকারিগণকে করসংক্রান্ত সুবিধা দেওয়া হইয়াছে ও অবশ্য প্রয়োজনীয় 
কষেকটি দ্রব্য ছাড়া যাবতীয় আমদানিব উপব ১০% অতিবিক্ত আমদানি শুষ্ক আরোপ কর 
হইয়াছে । ইহাব ফলে বপ্তানি বাডিবে ও আমদানি কমিবে আশ। কৰা যায়। 

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য গৃহীত সরকারী ব্যবস্থা 
00৮27850781, 815850853 80০0৮75) 700811৭0180 হ./ ৭ : 

বপ্তানি প্রসাব কল্পে ১৯৬২ সালেব মে মাসে ব্যবসায় পর্ষৎ (39৭ 0৫899 ) গঠিত 
হয়। ইহা শিল্প ও বাণিজ্যেব প্রতিনিধিদেব সহিত আলাপ আলোচনাব মাধ্যমে বপ্তানি 
প্রসাবেব নীতি গ্রহণ কবে। আবও ৬টি নৃতন বপ্তানি প্রাব পবিষদ গঠিত হইযাছে, 
এইগুলি লইষা সর্বসমেত ১৮টি পবিষদ গঠিত হইল। ১৯৬৩ সালে একটি আইনেব দ্বাব 
[10 15১০৮ (021৮01৮5 ০০১৮০] & [09১991010 ) &০৮ ] বন্তানি দ্রব্যেব গুণাগুণ 

নিযস্্রণ ও প্বিদর্শন কবিবাব জন্য সবকাবেব হাতে ক্ষমত। ন্যস্ত কবা হইঘাছে। বপ্ঠানিকাবীদের 
স্থবিধাজনক পর্ভে খণ সবববাহ কবিবাব জন্য বিজার্ড ব্যাঙ্ক আইন ও ষ্টেট ব্যাঙ্ক আইন দুইটিকে 
-ংশোধন কবা হইযাছে। পুবাতন বপ্তানি ঝুঁকি বীমা কবপোবেশনেব ( [9:০7 70933 
[9072009 (00700286101) ) বিলোপপাধন কবিযা তৎস্থলে, বগ্তানি খণ এবং নিশ্যযতা 

চবপোবেশন (12য0)০07৮ 016016 200, 002206০০ 007)076101) স্থাপিত হ্ইয়াছে। 

ই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানটি পুধাতন বপ্তানি বীমা! কবপোবেশনেব (72110) বামাব দাষদািত্ 
ালন কব! ছাডাও বঞ্টানি প্রসীবেব জন্য অতিবিক্ত খণ সবববাহ কবিবে। কযেকটি ক্ষেত্রে 
্তানিদ্রব্যেব উপবে ক্বভাব হ্রাস কবা হয। বপ্তানি প্রসাবেব সম্ভাবনাপূর্ণ কষেকটি 

দ্রব্যের বপ্তানি বৃদ্ধিব বিশেষ ব্যবস্থা *অবলম্িত হৃইযাছে। ইহাচ্াঁড! পৃথিবীব বহু দেশে 
অন্ুষ্ঠত আন্তজ।তিক শিল্পমেলাফ ১৯৬৩-৬৫ সালে ভাবত অংশ গ্রহণ কবে। লেনদেনের 
ক্ষেত্রে অসাম্য হ্রাসেব ভন্য এবং বপ্ত।নি বৃদ্ধি জন্য পৃথিবীব ৩১টি দেশেব সহিত ১৯৬৩ সালে 
ভাবত বাণিজা চুক্তি (11500 4১879900055 ) কবে । 

মন্তব্য (00170706065 ) ৪ বর্তমানে ভাবতেব আন্তর্জাতিক লেনদেনেব যে ঘ টুতি দেখ! 
যাইতেছে তাহা সামধিকও নহে, আকস্মিক ও নহে । উহা ভ।বতেব আকাত্িকফষিত উন্নমন প্রক্রিয়ার 
অপবিহ্বাফ অঙ্গ । অর্থনীত্তিক উন্নমনেব প্রথম দিকে এই ঘাটতি বিদেশী সাহায্যেব ছ বাই 
মিট।ইতে হইবে বলিয! পবিকল্পন। কমিশন মনে কবেন। তবে ইহাকে ধীবে ধীবে কমাইযা 
যথাশীপ্র সম্ভব নিমূল কবিতে হইবে । এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষযেব উল্লেথ কবিতে হয়। 
বিদেশ হইতে যে পুজি আমদানি কব! হয় তাহাব ব্যবহাবেব সময সর্বদ। এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকা 
উচিত যে, আমব। এ পুঁজিকে এমন ভাবে ব)/বহাব (বিশয়োগ ) কবিব যাহাতে ভবিষ্যতে 
আমাদেব বিদেশী মুদ্রা সঞ্চিত হইতে থাকিবে । এই বিদেশী মুদ্রা সঞ্চযেব উদ্দেশ্যে ভাবত ষে 
কর্মনীতি অনুম্থত হইতেছে তাহা হইল স্বদেশে ঠিক সেই সকল দব্য উৎপাদন কবা যেগুলি 
আমবা বিদেশ হইতে এখনও আমদানি কবিতেছি। ইহাতে স্বদেশজাত দ্রব্য দ্বাবা দেশের 
চাহিদা! মিটান যাইবে ; ফলে বিদেশী আমদানি ক্রমশঃ অপ্রযোজনীয় হইয়া পড়িবে । কিন্ত 
বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়েব যে আবও একটি পথ আছে--এবং এই পথটি নিঃসন্দেহে অধিক তর 

ফল্পগ্রন্থ এবং দেশের অর্থনীতিব দিক হইতে ইহাব অন্কুকৃল প্রতিক্রিয়া স্থদুবপ্রসাবী__সেই পথ 
গুরুত্বসহকারে কমিশন বিচাব কবিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পথটি হইল এই বিদেশী 
পুঁজির দ্বার এমন শিল্প গড়ি তোলা যাদের উৎপয্বত্রব্য আক্ষর্্।তিক বাজারে প্রচুর বানি 
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রাধে ব্যাপকতর * যো গ্রহণ করা বব হয়। হয়ত ঠ্ দেখান, হইরে 
, ভারতের নবনির্মিত শিল্পগুলি তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত রপ্তানি বাজার খুঁজিয়া 
টন অসুবিধা বোধ করিতেছে । উত্তরে এ কথা বলা যায় যে, ভারতীয় শিল্পের রানি 
বৃদ্ধির জন্য শিল্পজাত দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই । 

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মাবলী 
এট) ০০0৭1 701, 0145 

কঠোর সরকারী হুশিয়ারী সত্বেও ভারতে স্বর্ণের অত্যুচ্চ মূল্যের যখন কোন নিম্নগতি 
পরিলক্ষিত হইল না এবং নানাবিধ সরকারী উদ্যোগের পরেও স্বর্ণ-খণপত্রে (0019 1১976) 
জনসাধারণের বিনিয়োগের পরিমাণ হইল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্কক তখন ভারতরক্ষা আইনের বলে 
স্র্ণ-নিযন্ত্রণ নিয়মাবলী জারী করা হয়। ১৯৬৩ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখ হইতে উহা 
বলবৎ হইয়াছে। 

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য £ ১. স্বর্ণের চোরাই চালান বন্ধ করিয়া ব্বর্ণের অভ্যন্তরীণ 
মূল্য হাস করা; ২. স্বর্ণের অভ্যন্তরীণ চাহিদা নিয়ন্ত্রর ও হ্রাস করা; ৩. লুক্কায়িত ও 
গোপনভাবে মজুদ স্বর্ণ যাহাতে বাহির হইয়।৷ আসে তাহার ব্যবস্থা করা । এই আইন অনুসারে 
প্রত্যেককে নিজ নিজ মালিকানায় কি পরিমাণ স্বর্ণ আছে সেই সম্পকে সুস্পষ্ট ঘোষণ। করিতে 

হইবে। কেবলমাত্র অলংকার হিসাবে, অথবা অন্যভাবে রক্ষিত স্বল্প পরিমাণ স্বর্ণ সম্পর্কে 
ঘোষণ করিবার কোন প্রযোজন হইবে না । ইহ] ছাড়া ঘোষণা ব্যতিরেকে ত্বর্ণ নিজের কাছে 
রাখা বেআইনী । স্বর্ণব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নৃতন করিয়৷ লাইসেন্স লইতে হইবে। 
'বিশুদ্ধতার দিক হইতে ১৪ ক্যারাট হইতে অধিক ন্যারাটের ত্বর্ণালঙ্কার নির্মাণ বা ব্যবহার 
বেআইনী । ১৯৬৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে গ্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের অধীনে যাবতীয় 
স্বর্ণের পরিমাণ সরকারকে জানাইতে হইবে । অবশ্ঠ অপ্রাপ্তবয়স্করা প্রত্যেকে ২০ গ্রাম এবং 
প্রাপ্ধবয়স্কর প্রত্যেকে ৫০ গ্রাম পর্যন্ত ত্বর্ণ বিনা অনুমত্তিতে রাখিতে পারিবে । একবার 

সরকারকে জানাইবার পর স্বর্ণের মালিকানা পরিবর্তনের সময় আবার সরকারকে এ বিষয়ে 
জানাইতে হইবে । লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্বর্ণব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ব৷ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
অতিরিক্ত অলংকার-বহিভূত স্বর্ণসংগ্রহ বেআইনী হইবে । অবশ্ঠ উত্তরাধিকার হিসাবে এবং : 
বিশেষ অনুমতি লইয়া স্বর্ণসংগ্রহের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে নাঁ। বিশেষ অনুমতি ছাঁড়া-_ 
অলংকার ছাড়া অন্য যে কোন স্বর্ণদ্রব্য নির্মাণ বেআইনী হইবে । ঘোষণায় অন্তভূক্তি হয় নাই 
এমন ত্বর্ণবন্ধক রাখিয়া কোন প্রকারের খণ দেওয়। বেআইনী (অবশ্ঠ স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক 
রাখিয়। খণ দেওয়া চলিবে )। 

এই নিয়মাবলী উদ্দেশ্ঠ সাধনের পক্ষে কতটুকু কার্যকর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
বর্ণালঙ্কার সম্বন্ধে কোন ঘোষণ। করিতে হইবে না_-সরকারের এই নীতি নিঃসন্দেহে একটি ক্র, 
কারণ ইহা স্বর্ণনিয়ন্ত্রণের কারষক্ষেত্রকে অনেকখানি সন্কুচিত করিবে। অথচ ভারতে বিপুল 
পরিমাণ অলঙ্কাররূপী স্বর্ণ রহিয়াছে । এই ক্রটির পূর্ণস্থষোগ সমাজ বিরোধী স্বার্থান্বেষীরা 
গ্রহণ করিয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে এই আইন প্রবন্তিত হওয়ার পর কয়েকদিন ধরিয়া 
অলংকারের জন্য স্বর্ণ ১২৫২-১৩০২ টাকায় প্রতি তোলা বিপুল পরিমাণে বিক্রয় হইয়াছে। 
'উপরস্ত, ত্বর্ণমূজুদ সম্পর্কে ঘোষণার এক মাস সময় দেওয়াতে সমাজবিরোধীরা সাধারণ স্বর্ণকে 
অলঙ্কারে রূপাস্তরিত করিয়া আইঙ্ছক ফ'কি দিবার সুযোগ পাইয়াছে। 



গ্ 

মন্ছভৃত হয়। ১. ভারতে ন্বর্ণের প্রচলিত মৃল্য অতাধিক বেনী। স্তরলীতিক বাজারে 
খন স্বর্ণের মূল্য তোলা প্রত্তি ৬২২ টাকা, তখন ভারতের বাজারে প্রতি তোলা স্বর্ণের মৃদ্য 
১৩০ টাকা হইতে ১৪০ টাকার মধ্যে ওঠা নামা করে। পৃথিবীর নানাদেশ হইতে প্রতি বংসর 
£ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ চোরাই চালান হইয়া ভারতে আসিতেছে। অর্থাৎ প্রতি বৎসর 
ভারতের পক্ষে অতিশষ প্রয়োজনীয় ৫* কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় 
ঘটিতেছে। অর্থাৎ এঁ পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা যেখানে ভাবতের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত 
হইতে পাবিত, সেখানে উহা! কিছু ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে। 
ইহাকে সমূলে উৎ্পাটন করিবার জন্য যে কোন সরকারী ব্যবস্থাই সকলের সমর্থন লাভ করিবে। 

২. স্বর্ণনিষস্ত্রণ কার্ষকরী করিতে পারিলে আন্তর্জাতিক বেসরকারী বিনিময় বাজারে 
ভারতীয় মুদ্রার ( অর্থাৎ টাকার ) মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে। ইহাতে সরকারী বিনিময়-মুল্যের সাথে 
বেসরকারী বিনিময়-মূল্যের সমত! ফিরাইয়। আনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ 
আইন প্রবর্তিত হওযার পর বেসরকারী বিনিমযবাজাবে ভারতীয় টাকার বিনিময় হার 
১৮ ট।ক।- ১ পাউও্ড-এব স্থলে, ১৬ টাক।_ ১ পাউগ্ু-এ দাড়াইয়াছে। 

৩. ভারতে সচরাচর ব্যাপক আকারে ও বিপুন পরিমাণে কর ফাকি দেওয়া হয়, 
ব্যবসাধীরা ও অন্যান্য অপাধু ব্যক্তিরা তাহাদের অসং-উপাযে-লব্ধ আর কর ফাকি দিবার নিমিত্ত 
বর্ণে ব্ূপান্তবিত করিযা! ফেলে । এ পদ্ধতিতে কর ফাকি দেওয়া অপেক্ষারুত সহজ হয। স্বরণ 
নিষন্ত্রণ নিয়মাবলীর মাধ্যমে কর ফাকি দেওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস কর! সম্ভব হইবে | 

৪. পৃথিবীর প্রা সকল দেশেই স্বর্ণ একটি অতীব মূল্যবান জাতীয় সম্পদ হিসাবে 
গণ্য হয়। এই কারণে অধিকাংশ দেশেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বর্ণ মজুদ করার উপবে 
আইনগত বাধ! নিষেধ আছে। মাকিনদেশে ফেডারেল রিজার্ত ব্যান্ক ছাড়া অন্য কোন 
প্রতিষ্ঠ।ন স্বর্ণ মজুদ করিতে পাবে না। মাফিন নাগরিকদের উপরে এই বিষয়ে নানাপ্রকার 
বাধা নিষেধ আছে। গ্রেট বুটেনেও ব্যক্তিগত স্বর্ণমজুদের পরিমাণ অতিশয় ন্গণ্য। 
একটা বেসরকারী হিসাবে দেখা যাষ ষে ভারতে ব্যক্তিগত ব্বর্ণমজুদের পরিমাণ (অলংকার সহ ) 
যেখানে ১৮০০ কোটি টাকার মত, সেখানে সবকারী মজুদের পরিমাণ মাত্র ১৩০ কোটি 
টাকার মত হইবে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এই পরিমাণ স্বর্ণ উন্নধনমূলক কাজে ব্যবহৃত 
হইলে অর্থনীতির বুনিষাদ আরে। বহুগুণ শক্তিশালী হইত। তছুপবি, আন্তর্জাতিক অর্থ 
ভাণ্ডার (1.]4 ঘ. ) হইতে বিপুল পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা এই ্বর্ণের বিনিময়ে সংগ্রহ করা 
খুবই সহজ হইত। 

৫. ভারতে নান! কারণে ব্বর্ণের চাহিদা অত্যধিক। কিন্তু আধুনিককালের পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে কাহার পক্ষে বিপুল পরিমাণ ব্বর্ণ ধরিঘ! রাখ। অপরাধ (বলিয়া গণ্য হওয়া! উচিত। 
এই সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহাবের জন্য স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ অবশ্ঠই প্রযোজনীয়। 

সমালোচন। (০11600150 )£ ১. ভারতে ন্বর্ণের প্রতি আকর্ষণ সহশ্র স্হত্্ 
বৎসরের ৷ ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা ও সনিপুণ প্রচারের ছ্বারা দ্বর্ণের প্রতি লোকের মনোভাব 
পরিবর্তন করিবার বাবস্থ। না করিয়া অকম্মাৎ আইন প্রণয়ন করিলে সফল হইতে পারে না। 
২, ভারতে স্বর্ণ ছুর্দিনের নির্ভরযোগ্য সহায় ও সম্বল হিসাবে অপরিমেয় উপকার করিয়াছে । 
সুতরাং দ্বর্ণের প্রতি আকর্ষণকে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে একাস্তষ্বে যুক্তিহীন মোহ বলিয়! মনে 



গদি 

সরি মাই। ত.: আইন প্রণয়নের দীর্ঘকাল পরেও শ্বপসূল্য 'বিশেধ হাস পায় নাই। 
হইতে হুচিস্তিত ও ব্যাপক প্রস্ততি ন৷ করিয়৷ এই আইন চালু করার ফলে অসংখ্য 

শি স্পবিবারে ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে । ইহাদের পুনর্বাসনের উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থা হ্য়, 
নাই। ৫. যে মুখ্য উদ্দেশ্য স'ধনের জন্ত এই আইন চালু কর! হইল সে উদ্দেস্টা সাধিত 
হইয়াছে বলিয়৷ মনে হয় নাঁ_কারণ ন্বর্ণের চোরাই চালান বদ্ধ হইয়া গিয়াছে এমন দাবি কেহই 
কবিতেছেন না। এই আইন সত্বেও স্বর্ণপিণ্ড হিসাবে না আসিয়। অলঙ্কাব হিসাবেও বর্ণের 
চোরাই আমদানি চলিতে পাবে । এমনকি চোরাই আমদানির ব্বর্ণকে ১৪ ক্যারাট অলঙ্কারে 
রূপান্তরিত করিয়া! বিক্রয় কবাও সম্ভব। 

১৯৬৪ সালে কৃষ্ণমাচারি স্বর্ণ আইনেব কিছু পরিবর্তন করিধাছেন। পুবাতন স্বর্ণালঙ্কার 
পরিবর্তন ক'রয় স্বর্ণ শিল্পার! নূতন অলঙ্কার নির্মাণ কবিলে ১৪ ক্যারাটের বিশুদ্ধতার শর্ত 
মানিতে হইবে না। সম্পূর্ণ নুতন অলঙ্কার তৈধাবী কবিতে ১৪ ক্যাঃ বিশুদ্ধতাই রাখিতে 
হইবে। ইহাতে শ্র্ণ শিল্পীদের কর্মসংস্থানের দ্ষেত্রে কথক্ষিৎ উন্নতি হইয়াছে বটে, তবে ব্যাপক 
কর্মহীনতার সমাধান হয নাই। 

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য হ্ররূপোরেশন (প্রাঃ ) লিমিটেড 
৪0715074110 00730741101 (15231৬ঞযাও )1 পানা) 

১. গঠন (10108610,) 2 ১৯৫৬ সালে মে ম'সে ভাবত সবকাব কতৃক ভারতীয় 
কোম্পানি আইনেব ( ১৯৫৬ ) অধীনে একটি প্রাইভেট লিমিহ্েড কোম্পানীৰপে রাষ্ত্বীয বাণিজ্য 
কবপে বেশন স্থাপিত হয। প্রথমে ইহাব অনুমোদিত পুঁজি ছিল ১ কে টি টাকা ও আদাধীকৃত 
পুঁজি ছিল ৫ লক্ষটাক।। ১৯৫৭ স'লেব মার্চ মাসে অনুমোদিত পুজি বাডাইয। ৫ কেটি 
এবং অন্দাধীকৃত পুর্গি বাডাইযা ১ কেটি টাক কবা হব। সম্পূর্ণ পুঁজি ভাবত সবকার 
দিবাছেন। ইহাব পরিচালনাব ভাব সবকাব মনোনীত সদশ্তগণ লইযা গঠিত একটি পরিচালক 
মণ্ডপীর উপব স্তস্ত ৷ 

২. উদ্দেশ্য ( ১1705) ভাব্তের বহির্বাণিজ্যে নানারূপ ছূর্বলতা বহিয়াছে। উহার 
মধ্যে একটি হইল বহিবাণিজ্য পরিচালনার উপযুক্ত সংগঠনেব । এ পর্যস্ত বেসরকারী উদ্যোগের 
দ্বাবংই ভাবতেব বহিধাণিজ্য চালিত হইযাছে। সাম্প্রতিক কালে ভাবতেব আমদানির তুলনায 
রপ্তানির স্বল্পতা, বহির্বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনেব প্রতিকুণ উদ্বত্ত এবং ৰিদেশী 
মুদ্রাব সংকট সৃষ্টি করিযাছে। নানাবিধ চেষ্ট। সত্বেও বেসবকারী উদ্যোগনির্ভর বহিবাণিজ্যে 
উন্নতি ঘটিতেছে না । তাহা ছাড়া ভাবতের সহিত সমাজতান্ত্ক দেশগুলিব বাণিজ্য সম্পর্ক 
স্থাপিত হইতেছে । এই সকল দেশে রাষ্্রীয প্রতিষ্টান দ্বাবা বহিধাণিজ্য চালিত হয়। অতএব 
ইহাদের সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের জন্য বেসবকারী প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা রাষ্ত্ীয় বাণিজ্য 
গ্রত্ষ্ঠান অধিকতর উপযোগী । এই সকল কাবণে ভাবতের বহিরাণিঙ্যের কাঠামো শক্তিশালী 
করিবার জন্য, আমদানি নিষস্ত্রণ এবং বপ্তানি বুদ্ধি করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও 
পরিচালনায় রাষ্ত্ীয় বাণিজ্য কবপোরেশন স্থাপিত হয়। বহিবাণিজ্যে নিযুক্ত বর্তমান বেসরকারী 
ব।বসায় প্রতিষ্ঠানগুপির স্থান গ্রহণ করা ইহাব উদ্দেশ্য নহে । বরং উহাদের পাশাপাশি 
বহির্বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিয়৷ সামগ্রিকভ:বে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধিই ইহার লক্ষ্য । এ জন্য 
ইহার প্রতিষ্টাকে ভারতের বহিরাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগত উন্নতি ([07961৮0- 
60908] 0৬5০1017097) ) বলির গণ্য করা হয়। 



9%. 

এ.“ ছহার প্রাতন্াররপন্কে ও পক্ষে গজ রাত, ৬ ০৪০/০৬ ৪5এ 
0 268 £01:008(েতঞ। ) রি ্ রঃ 

বিপক্ষে যুক্তি ঃ ইহার স্থাপনাকালে বেসরকারী উদ্যোগের সমর্থকগণ ইহার প্রতিষ্ঠার 
বিরোধিতা করিয়াছেন। তাহাদের বিরোধিতার চিরাচরিত যুক্তি হইল_ক., ইহাতে 
বহিবাণিজ্যে আমলাতান্ত্রিকতা ; খ. সরকারী দক্ষতা ও তৎপরতার অভাব গ. বাণিজ্যের 
অবনতি; ঘ. সরকারী একচেটির! কাববাবের কুফল ; উ. বাণিজ্যে ক্ষতি প্রতিরোধে উপযুক্ত 
ব্যবস্থার অভাব; এবং চ. বেসরকারী উদ্যোগের সংকোচন প্রভৃতি, ঘটিবে। 

পক্ষে যুক্তি : কিন্ত ইহার সমর্থকগণের মতে রাষ্থীয় ব্যবসায় ভারতীয় সংবিধান 
ও সরকারী নীতিসম্মত। ইহাতে, ক. জাতীয় স্বাথরক্ষার্থ সরকার কর্তৃক আমদানি নিয়ন্ত্রণ ; 
খ. অসুস্থ বেসরকারী প্রতিযোগিতার বিলোপ; গ. মধ্যবর্তী কারবারিগণের বিলোপের 
দ্বারা রগ্তানি ও আমদানি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস; ঘ. আমদানি ব্যয় সংকোচ) ঙ, আমদানি 
পণ্যের স্ষম বণ্টন ; চ. বহির্বাণিজ্যে অন্ককূল শর্ত আদাষ ; ছ. আমদানিপণ্যের মূল্যের স্থিতি 

বজায়; জ. ভারতীয পণ্যের নৃতন বাজার স্ষ্টি ও রগ নি বৃদ্ধি; ঝ. বিদেশী মুদ্র। তহবিলের 
উপর চাপ কমাইবার জন্য বিভিন্ন দেশের সহিত সরাসরি পণ্যবিনিময় চুক্তি (1089: 
80768176105 ) দ্বারা গ্রয়োজনীযু কাচ।মাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি গ্রভৃতি কারণে, ইহী'র প্রতিষ্ঠা 
নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য । এ. ইহা ছাড়া ইহার মারফত দেশে খাছ্যশস্তের ক্রয়বিক্রয় ও বন্টন 
হইলে মজুদদারী ও ফট.কাবাজী বন্ধ হইবে বলিয়। সরকার এই শীতি গ্রহণ করিয়াছেন। 

8. কার্য ( দাড10001025 ) £ করপোরেশন নিম্নোক্ত কাধাবলী পরিচালনার উদ্দেশ্যে 

গঠিত হইয়া্ছে। ক. রপ্তানি বৃদ্ধির ₹ন্য নৃতন বাজার স্থাষ্টি। খ. অবশ্ত প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদির আমদানির নৃতন নৃতন উৎস আবিফার। গ. আমদানির ব্যয় সংকোচ সাধন। 
খ. বাণিজ্যের অনুকুল শর্ত আদায়। ও. স্থিত মূল্যে (362191911০9) দ্রব্য আমদানি ও 

দেশের মধ্যে উহাদের যথাযথ বণ্টন । 
৫. সম্পাদিত কার্ধাবলী (4১০1:66550061065 ): ক. স্থাপনাকাল হইতেই 

করপোবেশন সমাজতান্ত্রিক দ্রেশগুলিব সহিত এব্পভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছে যেন 
উহাদের নিকট ভারতেব রপ্তানি বৃদ্ধিব দ্বারা তৎপরিবর্তে ইস্পাত, সিমেন্ট এবং যন্ত্রপাতি 
আমদানি কর! যায়। ফলে বিদেশী মুদ্রা তহবিলের উপর চাপ পড়িতেছে না। খ. ইহা 
ভারতের বহ্বাণিজ্যের বৈচিত্র্য সাধনে চেষ্টা করিতেছে এবং দেশের বিবিধ চিরাচবিত ও নৃতন 
্রব্যসামপ্রীর বাজার স্থাষ্টি করিবার চেষ্টা কবিতেছে। গ. কপ্টিক সোডা, সংবাদপত্র মুদ্রণের 
কাগজ, পারদ, কপূর, রং ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কীচামাল বেশি পরিমাণে আমদানি ও দেশের মধ্যে 
উহাদের বণ্টনে এরপ ব্যবস্থ৷ করিয়াছে যাহাতে ডাহাদের দব যুক্তি সহৃত স্তরে নাঁমিয়। আসে । 
শুধু তাহাই নহে ইহাদের আমদানির পরিমাণ ও সময় এমনভাবে স্থির করিয়াছে 
যেন বিভিন্ন শিল্পে উহাদের যোগানে বিভ্রাট না ঘটে এবং দেশের মধ্যে এমন অবস্থ! 
সৃষ্টি করিতে চেষ্ট] করিতেছে যাহাতে দেশের মধ্যে এই সকল ভ্রব্য অধিক পরিমাণে প্রস্তত 
হইতে পারে। ঘ. আমদানি ও রগ্ানির কার্ধ যাহাতে দ্রুত ও সুদক্ষভাবে সম্পাদিত 
হয সেজন্য করপোরেশন বন্দর, খনিসমৃহ এবং পরিবহণের উন্নতির জন্যও যথেষ্ট সহায়তা 
করিতেছে । 

খনিজ আকরিক, জুতা, কুটির শিল্পজাত দ্রব্য, লবণ, চা, কফি, তামাক এবং পশমী ভ্রব্য 
ইহার রঞ্চানির মধ্যে গ্রধান। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে সিস্ট সোডা এ্যাস, কট্টিক সোভা, 

২৬ []]] 



৮ ছিলো টাকার স্ব্য ১৭ সপ 1 ১৯৬২-৪৩ মালে সপ 
রাসি পণ্য বিনিময় চুক্তি করপোরেশনের যাধ্যমে সম্পাদিত হয় । 

৬. অন্তব্য (0:07070676 ) 8. এপর্যন্ত বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে করপোরেশন উহা 
প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা প্রমাণ করিলেও, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইহার কারধাবলীর সমালোচনার কারং 
বটিয়াছে। ইহার সিমেন্ট বন্টন পদ্ধতিতে ছোট ব্যবসাফ়িগণ অপেক্ষা বড় ব্যবসায়িগণ উপকৃত 
হইয়াছে এবং সিমেন্টের দর বুদ্ধি ঘটিযাছে। 

ধনিজ্ ও ধাতু বাণিজ্য করপোরেশন 
8710775,5 0 85787. 171010 002201108৭ 0 1৭101 7.8, 

১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনকে বিভক্ত করিয়া খনিজ ও ধাতু 
বাণিজ্য করপোরেশন গঠিত হয়। বাঁ্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের নিকট হইতে থনিজ ও ধাতু 
দংক্রান্ত সকলপ্রকার কাজ সরাইয়! লইয়! নবগঠিত করপোবেশনের হাতে ন্যস্ত কর! হয়। এই 
করপোরেশন সম্পূর্ণভাবে সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানী হিসাবে কাজ করিবে। ইহার 
শন্থমোদিত ও আদায়ীকৃত পুঁজির পবিমাণ যথাক্রমে ৫ কোটি ও ২ কোটি টাকা। এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য : ক. খনিজ আঁকরিকের রপ্তানি ধাতুদ্রবোর আমদানি সংগঠিত 
₹রা ও উহাদের দায়িত্ব গ্রহণ করা। খ. খনিজ দ্রব্য, আকরিক ইত্যাদির নৃতন রপ্তানি 
বাজার বাহির করা ও এ সকল বাজাবে বিক্রম সুগঠন করা । ১৯৭০ সালের মধ্যে এই 
করপোরেশনের মাধ্যমে বসরে ২৫০ কোটি টাকাৰ আমদানিবপ্তানির কাজ নিপ্প্ন হইবে 
লিয়া আশা কবা হইতেছে । 

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোবেশন ও এই নবনিপ্সিত করপোবেশনেব মধ্যে যোগ|যোগ সাধনের জন্য 
প্রশাসনিক ব্যবস্থ। অবলস্িত হইয়াছে । 

প্তানি খণ ও নিশ্চয়ত। বীম। করপোরেশন 
2৮০0 দ ০01 21৭0 000814৭7625, ০0850881101 

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ৫ কোটি টাকা অনুমোদিত পুঁজি ও ২॥ কোটি টাক। আদায়ীকৃত 
[জি লইয়৷ ভারতীয় কোম্পানি আইন অন্্যাধী একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে 
প্রানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন গঠিত হইয়াছিল। ইহার সমস্ত পুঁজি ছিল ভারত সরকারের । 
দ্বতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রণারণেব জন্য ভারত সরকার 
ষ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তন্মধ্যে বঙ্ানি ঝুঁকি বীমা! করপোরেশনের প্রতিষ্টা অন্যতম 
রুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইহা ছারা ভারতের বহির্বাণিজ্যে আর একটি প্রতিষ্ঠানগত উন্নতি 
10861606079] 09591017926) হয়। আম্দানিকারিগণ দেউলিয়। হইলে বা নির্ধারিত 

গময়ের ৬ মাসের মধ্যে মুল্য শোধ না করিলে রঞ্টানিকারীর ক্ষতির (বাণিজ্বিক ঝুঁকির ৮*% 
ভাগ এবং অন্যান্য কারণজনিত ক্ষতির রাষ্্রনৈতিক ঝুঁকির ৮৫% ভাগ) একাংশ করপোরেশন 
বহন করিত। বাকি অংশ রপ্তানিকারীকে বহন করিতে হইত। ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যস্ত 
$রপোরেশন ৫৯ কোটি টাকার বীমাপত্রের ঝুঁকি লইয়াছিল। 

কিন্ত ১৯৬৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানটিকে বিলোপ করিয়৷ তৎস্থলে রপ্তানি খগ ও 
নশ্চয়ত। করপোরেশন (চস্বীগচ 0:9088 25৫. 209150669 ০0700386107 ) প্রতিষ্ঠা 



টু টা কলিজার বাং কারন কা ন্উ উহা রি সপ 
ভি ফি বা রন খনি টাকা 
পাদায়ীকতঃপজি ২ কোটি টাকা । রপ্তানি খণের বিষয়ে ইহা বারিবক খাতির 
সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হইয়। গ্রধানত উহাদের মধ্যে সংযোগ সাধনের কাজ বরিবে। 
রপ্তানি যোগ্য পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্টে বিদেশী কীচামাল ও অর্থপ্রস্তর ব্য আমদানির ৮ 
ইহা! বিদেশীমুদ্রায় খণ ও নিশ্চয়ত| দান করিবে। 

ইয়োরোপের বারোয়ারি বাজার 
2০702881 001101008 88287-7 

১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে রোম চুক্তির দ্বারা (1686 ০? 7১079) ফ্রান্স, পশ্চিম 
জার্মানি, ইটালি, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুকৃসেমব্ ইয়োরোপের এই ছয়টি দেশ ধাঁপে ধাপে 
নিজেদের রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক এক্য সাধনের সংকল্প গ্রহণ করে। চুক্তিবদ্ধ 
এই ছয়টি দেশকে ইয়োরোগীয় অর্থনীতিক সমাজ ( 10101009211 10001017010 (3011710111)169 

0: [7200 ) বলা হয়। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ১৪ বসরের মধ্যে ইহার পরস্পরের সহিত 
শুক্কবিহীন অবাধ বাণিজ্য ও চুক্তিবহিভূত অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যে শুক্ক-প্রাচীর (গণ? 
[)2719:) স্থাপনের সিদ্ধান্ত লইয়াছে। উহাদের অভ্যন্তরে শুন্কবিহীন বাজারকে ইয়োরোগীয় 
বারোয়ারি বাজার ([087019990) 00101001) [12096 0৮ 1014 ) বল। হয় । ইহা ইয়ো- 

রোপীয় অর্থনীতিক সমাজের অঙ্গ বিশেষ।. ছয়টি সদস্য দেশকে চল্তি কথায় “ভিতরের ছয়” 
(0) 1000 51) বল! হয়। উহ'র! বারোয়ারি বাজার পরিচালনার জন্য একটি কমিশন 
বলাইয়াছে ( 00701101) 112110% 00770158101 )। ইহ ছাড়া ছয়টি দেশের আইনসভায় 

সদশ্তগণকে লইরা একটি পার্লামেন্টিয় সদস্য সমিতি (59501010101 1211120701)621181)8 ) 

এবং একটি যুক্ত মন্ত্রিপরিষদ ( 0০011 0£ 1010015975 ) ও একটি যুক্ত আদালত (0০081 
01 13699 ) ইত্যাদি গঠিত হইয়াছে । 

১৯৫৯ সালের শেষ দিকে বুটেন, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, অদ্রিয়া, পতৃগাল 
ও স্থইজারল্যা্ড এই ৭টি দেশ স্টকহল্ম্ শহরে নিজেদের মধ্যে ধাপে ধাপে, ইয়োরোগীয় 
বারোয়ারি বাজারের দেশগুলির সহিত সমতালে শুক্ক হাস করিয়া শুক্কবিহীন অবাধ বাণিজ্য 
স্থাপনের চুক্তি করে। এই ৭টি দেশকে বাহিরের সাত (6 ০2৮৫: ৪৫৮৪7. ) বলা হয়। 
এই দেশগুলিকে ইয়োরোগীয় অবাধ বাণিজ্য সমিতি (1189 7001:003815 ঢ:6৪ [50৩ 

85001256101 ০: 17171 ) বলা হয়। 

এই ছুই প্রকার চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির মধ্যে প্রথমটির অস্ততুক্তি দেশগুলির এক্য অধিক 
নিবিড় ও লক্ষ্য অনেক বেশি স্থদূরপ্রসারী। শেষ পর্যন্ত ইয়োরোপীয় অর্থনীতিক সমাজকে 
একটি সম্মিলিত রাষ্ট্রের রূপ দেওয়ার আকাঙ্ষা ইহার উদ্যোক্তাদের রহিয়াছে। দ্বিতীয় 
চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির লক্ষ্য ও আকাজ্ষ। তত ব্যাপক নহে। 

প্রথমদিকে বুটেন ইয়োরোপীয় বারোয়ারি বাজারের পরিকল্পন। সম্পর্কে গুরুত্ব দেয় নাই। 
কিন্তু পরে উহার সাফল্য দেখিয়া এবং “ভিতরের ছয়» দেশগুলি বৃটেনকে বারোয়ারি 
বাজারে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাইলে ১৯৬১ লালের জুলাই মাসে বৃটেন ইয়োরোপীয় বারোয়ারি 
বাজারের সস্তবাদের আবেদন করে ও পরে উহ! নাকচ হয় 



৯০৪ 
ইক্সোরোপায় বারোয়ার বাজার ও ক্কার়ুত. 
০52 2খাটে 11৭1014 

বুটেন ইযে।রোপীয় বারোয়ারি বাজারে যোগদানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ফলে বুটেনের সহিত 
কমলওবেল্থভুক্ত দেশগুলি এবং বিশেষত ভারতের বাণিজ্যসম্পর্কে গভীর পরিবর্তনের সম্ভাবনা 
ও ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে সংকটের আশংক। দেখা দেয়। 

ইংলগ্ডের দিক হইতে ইহাতে যোগদানের যুক্তি এই যে ১৯৫৫ সাল হইতে কমন্ওযেল্থ- 
ভুক্ত দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের তুলনায় “ভিতরের ছয়” দেশগুলির সহিত উহার বাণিজ্যের 
প্রিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। বারোযারি বাজারের বাভিরে থাকিলে “ভিতরের ছয়” 
দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় বৃটেনের বঞ্তানি বাণিজ্য আরও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্তাবন। 
আছে। সেজন্য বুটেন একদিকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত এবং আর একদিকে ইয়োরোপীয় 
বারোয়ারি বাঁজারের সহিত প্রতিযোগিতা অপারগ হইবে বুঝিতে পারিয়া শেষ প্বন্ত বারোয়ারি 
বাজারে যোগদানের সিদ্ধান্ত লইযাছিল। 

যদিও ইযোরোপীয় বাবোধারি বাজাবের সদশ্তপদের জন্য আবেদন করিবার সময় বুটেন 
শর্ত আরোপ করিযাছিল যে বাবোয়ারি বাজারের তরফ হইতে কমনওয়েল্থ ভুক্ত দেশগুলির 
স্বার্থ, উহার নিজের কৃষিস্বার্থ এবং স্টকহলম্চুক্তির অন্যান্য দেশগুলির স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিতে 
হইবে, তথাঁপি বাস্তবে অন্তত কমনওযেল্থ ভুক্ত দেশগুলির স্বার্থ ইহাতে যে ক্ষুণ্ণ হইবেই 
তাঁহ। এককপ নিশ্চিত। বিশেষত ভাবতের অবস্থা খুবই স.কটাপন্ন হইবে । কারণ_-এতদিন 

ভারত ইংলগ্রেন্ব নিকট অন্যান্য কমন্ওযেলথ ভুক্ত দেশগুলির মত বৃটেনে শুক্কবিহীন ও অবাধ 
রপ্তানির বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়াছে । ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে উংলগু প্রথম স্থান 
অধিকার করে। ভারতের চা, তুল।, বস্ত্র, ও পাটজাত দ্রব্যাদি ইংলগু সর্বাধিক পরিমাণে 
ক্র করে। বর্তমানে ইয়োরোপীয় বাঁবোযারি বাঁড'বে ইহাদের আমদানির উপর যথাক্রমে ১৮%, 
১৭%, ও ২৩% শুক্ক ধার্য অহে। বুটেন বারোঘ রি বাজবে ফেগ দিলে উহার নিকট এ সকল 
দ্রব্য রধ্ঠানিব উপব উপরোক্ত হারে কর বসিত। স্থতরাং ইংলগ্ডের নিকট ভারতের বগ্ত।নি 
বিশেষভাবে কমিত। তাহাতে ভারতের বিদেশী মুদ্রাসংকট আরও বৃদ্ধি পাইত। 

১৯৬৩ সালের জান্ুয়ারীতে বারোঘারি বাজারের অন্তভুক্ত দেশসমূহের এক সভায় 

ইংলগ্ডের সদন্ত পদের আবেদন নাকচ হইয়া যায়। ক্কৃতরাং ভাবত-ইংলগ্ড বাণিজ্য 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে ভবিষ্যতে ইংলগ্ডের সদস্য পদ 
লাভের সম্তাবন। একেবারেই নাই এমন কথা বলা যায় না। তেমন অবস্থায় ভারতের 
বৈদেখিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অশুভ ও শুভ ছুই প্রকারের ফললাভের সম্ভাবনা আছে। 
অশুভ ফলের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, শুভ ফল সম্পর্কে বলা যাঁয় যে, ইংলগ্ডে ভারতীয় 
পণ্যের সংরক্ষিত বাজার আংশিকভাবে হাত ছাড়া হইলেও ভারতের সম্মখে পৃথিবীর 
অন্যান্ত দেশে (যেমন আফ্রিক!, দক্ষিণ আমেরিকা) বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ বাজার স্ৃষ্টির প্রয়োজনীয় 
ও গুরুত্ব দেখা দিবে। ইংলগ্ডের বাজারের উপরে একান্ত নিভরশীলতার মনোভাব 
হইতে ভারত (স্বেচ্ছায় ন| হইলেও) বাধ্য হইয| মুক্ত হইবে। পৃথিবীর অন্থযত্র নৃতন 
রাজারের সন্ধান করিতে ভারতের দীর্ঘকালীন উদ্যোগহীন্ মনোভাব বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে 
পরিব্রতিত হইবে । ইহাই শুভ দিক। 

খসে 



৫ 
মুক্রান্কীতি ও সুজযভরের প্রবণতা 

£771/0107 6 1179 £39097% 1৮706 712745 

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকাল হইতে বর্তমানক।ল পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে ব্বল্পকালের জন্য হীসবৃদ্ধি 
ঘটিলেও সামগ্রিকভাবে ভাবতে মৃল্যস্তব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে 
ুদ্রাস্কীতিজনিত চাপের ফলে ইহাব সূত্রপাত হয। যুদ্ধোত্তব যুগে দেশবিভাগ, উৎপাদন 
হ্রাস ইত্যাদির দরুন মূলাস্তবের স্বাভাবিক শুবে প্রত্যাবর্তন রুদ্ধ হয়। উহার অল্লকাল পরেই 
টাকার বভিবিনিমধ মূল্য হ্রাস এবং কোরীঘ যুদ্ধের চাপে আস্তর্জাতিক তেজীবাজাবের প্রভাবে 
আবাব মূল্যন্তবের উ্বগতি দেখ! দেষ। পবে সবকাবী মুদ্রা সংকোচন নীতির দরুন ও প্রথম 
পবিকল্পনাব শেষ দিকে উৎপাদন সবিশেষ বৃদ্ধি পাইলে মৃল্যন্তব নীচে নামে। কিন্তু স্বল্লনকাল 
পরেই দ্বিতীয পরিকল্পনার প্রথম বসব হইতে মৃল্যন্তব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। 

স্থবিধার জন্য কালাম্ুঘায়ী আমরা মৃল্যস্তবের আলোচনাকে চারিটি পযাষে বিভক্ত কবিতে 
পাবি। যথ!, ক. যুদ্ধযু্গ। খ. যুদ্ধোত্তব যুগ। গ. প্রথম পরিকল্পনাকাল। ঘ. দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যস্ত। 

ক. যুদ্ধযুগে মূল্যস্তরের গতি 2 ১৯৩৯-১৯৪৫ 
১০৫১1, ৩১২0৬ 0:১1) 

১. প্রবত। (0:90 )8 ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর্ত 
হইবার পর হইতে ভাবতে দ্রব্যমূল্যের স্তর ভযাবহরূপে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ১৯৩৯ 
সালেব দ্রব্যসামগ্রীর পাইকারী মৃশ্যন্তরের স্চকসংখ্যা ১০০ হইতে বাড়িয়া ১৯৪৫-৪৬ সালে 
২৪৪ ৯-এ পরিণত হয়। 

২. কারণ ( ০80593 )2 ক. মুদ্রাস্ফীতি-_ সরকাব কোটি কোটি টাকার পত্রমুদ্রা 

মুদ্রণ করিয়া যুদ্ধেব ব্যয় নির্বাহ কবে। তাহাতে বাজাবে দ্রব্যের তুলনায় টাকার পরিমাণ 
অত্যস্ত বৃদ্ধি পায় ও মুদ্রাম্ফীতির চাপ স্থষ্টি হয। খ. ভ্রব্যসামগ্রীব স্বল্পতা আমদানি বন্ধ, 
খাচ্ছে স্বল্পত। ও যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের অধিকাংশ যুদ্ধের প্রবোজনে ব্যবহৃত হওয়ায় বেসামরিক 
অধিবাসীদের ভোগ্য ও ব্যবহার্য দ্রব্যের পরিমাণ বিলক্ষণ হাস পায়। গ, গোপন মজুদ 
ও ফটুকা মুনাফালোভী ব্যবসায়িগণ অতিরিক্ত মুনাফার আশাষ প্রয়োজনীয় সামগ্রী গোপনে 
মজুদ করে ও নানাবিধ ভ্রব্য ও শেয়ার বাজারে ফট্কাকা'রবার বৃদ্ধি পায়। ঘ. পরিবহণ 
বিভ্রাট _ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রয়োজনীয় ভ্ব্যসামগ্রী ত্রুত আনয়নে ও প্রেরণে পরিবহণজনিত 
অস্থ্বিধা মূল্যবৃদ্ধিতে সহায়তা কবে । উ. মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারী প্রশাসনিক যন্ত্রের দক্ষতার 
অভাবও ইহার জন্য অংশত দায়ী। 

৩. প্রতিক্রিয়া (8£25০%5 ) অত্যন্ত উচ্চ মূল্যের জন্য আবশ্তাকীয় ভ্রব্যসামগ্রীর 
মূল্য জনসাধারণের আয়ন্তের বাহিরে চলিয়া যায়। ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান 
অবনত হয়। খ. কৃষিজাতত্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রা্ণধ্চলের ধনী কৃষকগণের আয় বৃদ্ধি 
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উতবগী্মী হইতে থাকে । ১৯৫২-৫৩ সালের ুল্যত্তরকে ১০৯ ধারয়া ভারত সরপকার মৃলাশ্রের 
ষে নৃতন সুচকসংখ্যাব হিসাব প্রবর্তন করিযাঁছেন, তাহাতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে পাইকারী 
মূল্যস্তরের সৃচক সংখ্যা ৯৮১ ছিল। ১৯৬০-৬১ সালে উহা ১২৪*৯-এ পৌছায়। অর্থাৎ 
দ্বিতীয় পবিকল্পনার পাঁচ বৎসরে সাধারণ মূল্যত্তর ৩০% বৃদ্ধি পায়। খাগ্যশস্তের মূল্যস্তর ২৭% 
শিল্পেব কাচামালের মূল্যস্তর ৪৫% ও যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যের মূল্যস্তব ২৫% বৃদ্ধি পায়।১ 

২. কারণ (০৪৪০৪ )$ সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ গুলির বিশ্লেষণে দেখা! যায় চাহিদা 

ও যোগান ছুই প্রকার শক্তিই এজন্য দাধী। ক. চাহিদ। বৃদ্ধিঃ এই সময়ে নিম্নলিখিত 
কারণগুলির জন্য দেশের অভ্যন্তরে যাবতীয় ভ্রব্যসামগ্রীব চাহিদা অভূতপূর্ব পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। 
১, জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ২. বিপুল পরিমাণ ঘাটতি ব্যঘ দ্বারা পরিকল্পনা বূপায়িত করায় 
দেশে ব্যাঙ্ক আমানত, ব্যাস্ক-সষ্ট খণ, কর্মসংস্থান ও দেশবাসীর হস্তে ক্রষ-ক্ষমতা (আব ) বুদ্ধি 
পায়। ইহাতে খাগ্ঘা্্ব্য ও কাচামালের মোট চাহিদা অভূতপূর্ব বৃদ্ধি হয়। ইহাকে মুদ্রাস্ফীতি 
বলিয়! গণ্য করা যায। খ. যোগান ভ্রাস2 নিম্নলিখিত কাবণে দেশের অভ্যন্তরে 
খাচ্ছাদ্রব্য ও কাচামালেব যোগান হ্রাস পা । ১, ১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৫৯-৬০ সালে গ্রারৃতিক 

কারণে কৃষিজ উৎপাদন যথেষ্ট হাস পাওয়াষ খাগ্ভশস্ত ও তুলা তৈলবীজ প্রভৃতি কাচাম'লেব 
যোগান হ্বাস। ২. রপ্তানি বৃদ্ধিব চেষ্টাব দরুন দেশাভ্যন্তবে ভ্রব্যসাম গ্লীব যোগান হাস। 
৩. ব্যাঙ্ব্ণের সাহায্যে খাগ্যশস্তের গোপন মজুদ বৃদ্ধি। ৪. _ আমদানির কঠোর নিযস্ত্রণের 
জন্য দেশাভ্যন্তরে ভোগ্যপণ্যের যোগান হাস। গা. অন্যান্য কারণ 2 ১. অভ্যন্তরীণ 
উৎপাদন খরচের আধিক্য। ২. আমদানি ভ্রব্যের বর্ধিত মূল্য । ৩. পরোক্ষ করসমূহ্র বৃদ্ধি। 
৪, সাময়িক ভাবে আমদানি খবচের বুদ্ধি (স্থযেজ সংকট ) ইত্যাদি। 

৩. ফলাফল (6££5০%৪): ক. সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি দেশে উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎপাদকদের 
উৎসাহিত করিযাছে। বর্তমান উৎপাদন-তথ্য ইহা প্রমাণিত কবে। পবিকল্পিত অর্থনীতিক 
উন্নয়নের কার্ধক্রমে উৎপাদন বৃদ্ধিব লক্ষ্য পৃবণে উ্ধ্ব গামী মৃল্যস্তবকে সহাযক বলিয়! মনে করা 
হয়। খ. কিন্তু ইহাব ফলে জীবনযাত্রার মান অবন্ত হয। কাবণ শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী- 
সমূহের আষ সাধারণত স্থিব থাকায় তাহাদের ক্রষক্ষমত। কমে । শ্রমিকগণের জীবনযাত্রার ব্যয় 
১৯৫৬ সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালে ২৪% বাডে। ভোগ্যপণ্যাদির মৃল্যও যথেষ্ট বুদ্ধি 
পাইয়াছে। ফলে সাধারণেব ভোগের পরিমাণ সংকুচিত হয়। শ্রমিকগণের প্ররুত আযের 
স্থচকসংখ্যা ১৯৫৬ সালে ১৩৫ হইতে কমিয! ১৯৫৮ সাল পর্ধস্ত ১২৬-এ পৌছায় । গ. ক্রম- 
বর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয শ্রমিক ও চাকুরিজীবী শেণীব অসন্তোষ বুদ্ধি করে। ইদানীংকালে 
ক্রমবর্ধমান শ্রমিক বিবোধ ও কর্মচারী ও শিক্ষক প্রভৃতি শ্রেণীর ধর্মঘট ও আন্দোলন ইহার সাক্ষ্য 
দেয়। ইহার ফলে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ঘ. দেশের মধ্যে মজুতদারী প্রভৃতির 
ঝৌক বৃদ্ধি পায়। উ. অভ্যন্তবীণ মূল্য ও উৎপাদন ব্যয় বুদ্ধির ফলে রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা সার্থক 
হয় না। চ. মৃল্যস্তরের অত্যধিক বৃদ্ধির দরুন দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাধক্রম অসম্পূর্ণ থাকে । 

৪. গৃহীত ব্যবস্থা ( 2068558128 ৪৫01$54 )£ সবকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা- 
গুলিকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

ক. স্বপ্পমেয়াদী ব্যবস্থ। ; ১. আমদানি বৃদ্ধি-_খাদ্যঘাট.তি পূরণের জন্য দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় পুনরায় অধিক পরিমাণে থাছ্যশস্য আমদানির ব্যবস্থা করা হয়। এই পীচ বৎসরে 
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খোটি ২ কোটি টন খীন্তশস্ট আমদানি হয়। ২. ধীর্ভরধানি ঈধন্ধ-__গ্রথম পরিকল্পনার 
শেষে খানিক পরিমাণে খাগ্ারগ্তানি ঘটে । কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্য সংকট ও খাদ্য 
সথল্য বৃদ্ধির জন্য খাছ্যরপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়। ৩. অত্যাবস্তাকীয় দ্রব্য আইনের প্রয়োগ-_ 
১৯৫৭ সালে এই আইনের সংশোধন দ্বারা খাছ্যশস্তের মজুদ দখল করিতে ও উপযুক্ত দরে উহা! 
বিক্রয় করিবার জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেওয়! হয। ৪. সংকটাপন্ন অঞ্চলে ন্যাষ্যমূল্যের দোকান 
খুলিয়া! উহার মাধ্যমে ন্যায্য দবে খাগ্শস্তের বিক্রযের ব্যবস্থা করা হয। ৫. অপেক্ষাকৃত 
অল্পদরে আমদানি খাছ্যশস্ত দেশে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হয়। ৬. খাছ্যে আঞ্চলিক 
স্বংসম্পূর্ণত| লাভের জন্য একাধিক রাজ্য লইয়! এক-একটি খাগ্যাঞ্চন (যথা গম অঞ্চল, চাউল 
অঞ্চল ইত্যাদি ) গঠিত হয। ৭. খাগ্যশন্যের মজুদ বন্ধ ও যথাযথ বন্টনের জন্য ধীরে ধীরে 
খাগ্যশস্তের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উহাব ভার স্টেট 
ট্রেডিং করপোরেশনকে দেওয়া হয়। ৮. মুদ্রাগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা__দ্বিতীষ পবিকল্পনাকালে 
ুদ্রান্ফীতি ও মূল্যস্তর বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জন্য নানাবিধ নৃতন ও পুরাতন মুদ্রাগত নিযন্ত্র 
পদ্ধতি ব্যবহৃত হয। য্থা,ক. ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিষা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত ব্যাঙ্কগুলির আইনগত জমার ( 19021 [959759 ) অন্থপাত পরিবর্তনের 

ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওযা হয়। ১৯৫৭ সালে ব্যাঙ্করেট বুদ্ধি করা হয় €(৪%)। 
গ. নানাবিধ বিচারমূলক খণ নিষস্ত্রণনীতি অন্হ্থত হইতে থাকে। খাগ্যশস্তেব ও কীচামালের 
জামিনে। প্রদত্ত ব্যান্কঝণের সীম। নির্দেশ, খণপত্রের জামিনে খণের মাজিন সম্পর্কে নির্দেশ 
প্রভৃতি ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য । তাহা ছাড়। খোলাবাজারী কারবারও চালিত হয়। 
১৯৬১ সালে পরিবর্তনীষ জমাব পদ্ধতি প্রথম ব্যবহৃত হয়। ৯. সবকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত 
ুদ্রাস্মীতি বিরোধী নীতি-_প্রত্যেক্ষ ও *পবোক্ষ কবভার এবং সরকারী খণবৃদ্ধি এই প্রকার 
নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য | ক্যালডর প্রস্তাবিত চারিটি নৃতন কর প্রবতিত হয (অবশ্য 
১৯৬২ সালের বাঁজেটে ব্যয় কর প্রত্যাহৃত হস )। 

খ. দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা, ১. মুদ্রান্্ীতি ও মৃল্যস্তর বৃদ্ধি স্থায়ী প্রতিকার হইল 
দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি। সেজন্য দ্বিতীষ পরিকল্পনায় কৃষির উত্পাদন লক্ষ্য পরে বর্ধিত হয়। 
তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই কারণে কৃষি ও শিল্পের উপর সমগুরুত্ব আরোপিত হইযাছে। 
২. জনসংখ্যা নিষস্ত্রণের জন্ত পরিবার পরিকল্পনার উপর অধিক গুরুত দান করা হইয়াছে । 

মন্তব্য (007050610 ) : নানাবিধ ব্যবস্থা সত্তেও মূল্যবৃদ্ধি সম্পূর্ণ রোধ কব! যায় নাই। 
এই নকল ব্যবস্থা আংশিকভাবে সফল হইয়াছে মাত্র। এজন্য বিভিন্ন মহল হইতে পুনরায় 
রেশনিং ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের পরামর্শ দেওয়া! হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের জটিলতার জন্য 
এই পরামর্শ গৃহীত হয় নাই। আর তাহা ছাড়া, মূল্যবৃদ্ধি সম্পূর্ণ দমন করাও সরকারের উদ্দেশ্ঠ 
ছিল কিনা সন্দেহ । কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর বিরাট ব্যয়ের 
পটভূমিকায় দেশে অর্থের প্রসার ও মূল্যস্তর বৃদ্ধি খানিক পরিমাণে ঘটিবেই। স্থতবাং সরকারের 
নীতিও যতটা “পরিমাণে নিষস্ত্িত আথ্বিক সম্প্রসারণের (0976:01160 000090%70 62081)- 

৪107.) দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিল, ততটা পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে চাহে নাই। 
তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তর 2 ১৯৬১-৬৬ 
চা 82৭10 0100৭ 0 হ মা হাম0 7.8 00 : 1961-68 

১. প্রবণতা (85) 2 তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে (১৯৬১-৬২) পাইকারী মূল্যন্তর 

১২৫'১ পৌঁছায় (১৯৫২-৫৩-১০*)। ইহা পৃধবর্তা তিবৎসরের তুলনায় মোটামুটিভাবে 
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চু 

স্থিত পৃচনা করে। চুঁছা পববর্ভা বৎসরে (5৬২৬৬ ) ১২৭% পয়েশে বীতে। ইছাও? 
শ্কাজজনক বলিয়া মনে করা! হয় নাই। কিন্তু পববর্তী বহদরে (৬৩-৯৬৪) সালে সৃশ্যত্তর ১৩৫:৩এ 
পৌঁছায়। এ সময় হইতে ইহ! ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে ইহ] 
১৫৬৮ অবধি বৃদ্ধি পায়। খথাস্ঠ ভ্রবযব স্চক সংখ্যা ১৯৬১-৬১ সালের ১২০ হইতে 
বৃদ্ধি পাইযা ১৯৬৪ সালেব নভেম্বরে ১৬৬ ৩এ আসিয়া দাভায়। শ্রমিকশ্রেণীব ভোগ্যপপ্যের 
মূল্যস্তব ( জীবনযাত্রাব ব্যয় ) ১৯৬১-৬২ সালেব ১২৭ হইতে বাড়িয়া ১৯৬৪ সালেব অক্টোববে 
১৬৩এ আঙিষা দীভায়। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে ষে তৃতীয় পবিকল্পনাকালে মূল্যন্তর 
আশঙ্কাজনক রূপে বাডিযা চলিষাছে। মৃল্যস্তবকে ধবিষ। বাখিবাব (1010106 9৪ 07199 
1179 ) যাবতীয় নীতিই যেন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। 

২. কারণ (০৪5৪6৪ )2 দ্বিতীয পবিকল্পনাকালে যে সকল কাবণ মূল্যস্তব বৃদ্ধিব জন্য 
দায়ী বলিয়া উল্লেখ কবা হইয়াছে তৃতীয পবিকল্পনাকালেও মৃল্যস্তব বৃদ্ধিতে সেই কাবণসমূহ 
প্রবলভাবে বিদ্কমান। ইহা ছাডাও কিছু নৃতন কাবণ তৃতীয় পবিকল্পনাকাঁলে সংযোজিত 
হইয়াছে। যথাঃ ক. ১৯৬২ সালেব জরুবী অবস্থা ঘোষিত হওঘাব পব হইতে প্রতিবক্ষা 
খাতে বিপুল পবিমাণ ব্যয বৃদ্ধি। তুলনামূলক ভাবে দেখা যায় ১৯৫১-৫২ সালে এই খাতে 
যেখানে ব্যয় ছিল ১৭০ কোটি টাকা ১৯৬৩-৬৪ সালে উহ! ৬৯৩ কোটি টাক! এবং ১৯৬৪-৬৫ 
সালে ৭১৮ কোটি টাকায় আসিযা পৌছায। খ. পবিকল্পনা-বহিভূ্ত সবকাবী ব্যয়েব প্রভূত 
বৃদ্ধি। কেন্জ্রীয ও বাজ্য সবকারসমূহেব মোট ব্যয ১৯৬৭ ৬১ সালে ২০০০ কোটি টাকা 
সেখানে এঁ ব্যয ১৯৬৪-৬৫ সালে ৩৪০০ কোটি টাকাবও বেশি হয়। এত অধিক ব্যয় 
সমাজেব আধিক-আয় ( 070799-11)90109 ) গ্রভৃত পবিমাণে বুদ্ধি কবিযাছে। গ. বিপুল 

পবিমাণ কালে টাকাব (1010 7702005 ) স্থট্টিৎ তৃতীয় পবিকল্পন।কালে এই কালে৷ 

টাকাব উপদ্রব ক্রমশই মুদ্রান্ফীতিব প্রবণতাকে তীব্র কবিতেছে। চোবাকাববাব, মজুদদাবী, 
বিদেশ হইতে চোব'ই আমদানি (57709%1)0% ), কব ফাকি, বেআইনী ফটকা ইত্যাদি, 

নানাপ্রকাব আইনবিরুদ্ধ কাজেব দ্বাবা৷ বিপুল পরিমাণ অর্থ সমাজেব এক শ্রেণীব লোকেব 
হস্তে কেন্দ্রীভূত হইযাছে। এই কালে! টাকাব পবিমাণ ১০০০-৩০০০ কোটি টাক! পযন্ত 
হইতে পাবে বলিযা অনেকে অনুমান কবেন। ঘ প্রচলিত মুদ্রাব পবিমাণও সাম্প্রতিক 
কালে খুব বেশি বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬১-৬২ সালে মোট মুদ্রাব যোগান ছিল ৩০৪৫ কোটি 
টাকা । ১৯৬৪ সালে উহা ৩৮৪২ কোটি টাকায় পৌছায় । উ. ব্যবসাধী, উৎপাদক 
ইত্যাদি শ্রেণীব মধ্যে মজুদ কবি মুনাফা অর্জনে ব্যাপক ও ক্রমবধধ্ব মান গবণত|। 

৩. ফলাফল (£5০% )৪ ১. সমাজেব বেশিব ভাগ মানুষে জীবনযাত্রার মান দ্রুত 
হাস পাইতেছে। শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীব লোকেদেব মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ধৃমায়িত 
হইতেছে। বিভিন্ন শ্েণীব লোক নানাভ'বে বিক্ষোভ প্রকাশ কবিতেছে ও শিল্পে শান্ত 
বিদ্ভিত হইতেছে । ২. চোবাকাববাবী ও মজুদদাবী পূর্বাপেক্ষা! তীব্র হইতেছে। ৩ মুদ্রা" 
স্্ীতিব জন্য পবিকল্পনাব ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে প্রষোজনীয় অর্থসংস্থান কবিতে না 
পাবিয়া পবিকল্পনাব লক্ষ্যকে কাটছাট কবিতে হইতেছে। 

৪ গৃহীত ব্যবস্থা! (005850159 80০0660) £ ১. ভাবতেব বিভিন্ন স্থানে ৮০,৯০০ 
স্যায্য মূল্যে দোকান খোল! হইযাছে। ইহাছাড়া, ২. বিভিন্ন শহবে বিভিন্ন পায়ের রেশনিং 
প্রবর্তন করা; ৩. থাদ্যশস্তেব উচ্চতম ও ন্যুনতম ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য নির্ধাবণ করিয়া দেওয়া ; 
$. নিত্যব্যবহাধ ভ্রব্যাদির খুলল বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া যেমন পশ্চিমবঙ্গে 



লাতরের গুহপত ৯: 

চাউল, মা, তেল, গম ইত্যার্দি। «. চিনির সর্বভারতীয় দাম নিরাশ করা ; ৬. মজুদদাব ও 
শাস্তি বিধানের জন্য অভিন্ান্স জারি ( ১৯৬৪ )। ৭. ব্যাঙ্ক বেটকে ৪২% 

হইতে ৬% পর্বস্ত বৃদ্ধি। ৮. বিদেশ হইতে প্রচুরপবিমাণে খাছ্যাশস্ত আমদানির ব্যবস্থা কর!) 
৯. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতৃকি কঠোবভাবে নির্বাচনমূলক খণ নিয়ন্ত্রণ ( ধান, চাউল ও চীনাবাদামেব 
উপর ব্যাক্ষগুলি কতৃক খণ ) অন্ুসবণ ও ১০. ১৯৬৫-৬৬ সালেব বাজেটে কযেকট ভ্্রব্যেব 
উপব হইতে আবগাবি শুল্ক প্রত্যাহাব প্রভৃতি গৃহীত ব্যবস্থাগুলিব অন্যতম । 

মন্তব্য (০00%61,09 )2 সবকাবী মূল্যনীতি মূল্যস্তবকে সংযত কবিতে পাবিতেছে ন৷, 

ইহাই বিভিন্ন মহলের অভিমত মৃল্যস্তবের অস্থিবতা পবিকল্পনাব ভিত্িকেই আঘাত কবে, 
ইহা সকলেব বুঝা! উচিত। কাবণ পবিকল্পনাব ব্যয় বৃদ্ধি হইতে থাকিলে হয উন্য়নেব লক্ষ্য 
্ু্রাকার কবিতে, নতুবা অতিবিক্ত ব্যঘ নির্বাহেব জন্য অতিবিক্ত অর্থ সংগ্রহেৰ প্রচেষ্টা চালাইতে 
হয়। এই দুইটির কোনটাই স্থখকব নহে। ইহা ছাড়াও মুদ্রামূল্য ত্রমগত হ্রাস পাইতে 
থাঁকিলে মুদ্রাব উপবেই জনসাধাবণের আস্থা হাম পাইতে থাকে। এই আস্থা হাস পাইতে 
থাকিলে যে সকল প্রতিক্রিয়াব স্থষ্টি হইতে পাবে 'সগুলি কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। 
অর্থনীতিক উন্নয়নেব সাথে সাথে অর্থনীতিব স্থিতি ( 8%9)1116) ) স্থুনিশ্চিত করা যায কিনা 
এ প্রশ্ন ক্রমশঃ জোবে উঠিতেছে। আবাব এই প্রশ্নও উঠিতেছে অর্থনীতিক উন্নঘনেব জন্য 
অর্থনীতিক স্থিব্ব বিসর্জন দেওয়া উচিত কিনা । অন্যভাবে বল! যায, ববং অর্থনীতিক 
স্থিতি অর্জন কবি, উন্নধন পবিকল্পন! অপেক্ষা করুক। বলা বাহুল্য এ জাতীয় মনৌভাব 
কোনক্রমেই সুস্থ নহে। কিন্তু মুদ্রান্ষীতি এমন তীব্রভাবে প্রসাবিত হইতে থাকিলে 
জনসাধাবণ উন্নয়ন পবিকল্পনাব ( তৎসহ স্থিতিব অভাব ) জন্য উহা কতখানি সমর্থন কবিবে তাহ! 
চিন্তার বিষষ। সম্প্রতি বাষ্ট্রপতি পর্যস্ত* এদিকে সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিষ| সাবধান বাণী 
উচ্চাবণ কবিয়াছেন। 

তৃতীয় পরিকল্পন! ও 
যা) 21৭ 10 21076 ৮0140 

দেশেব ক্রমবর্ধমান মৃল্যস্তব দেখি। সবকাবেব মৃল্যনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন 
উঠিয়াছে। অভিযোগও কবা হইঘাছে যে ভাবত সবকাবেব কোন স্থনির্দিষ্ট ও নচিস্তিত মূল্যনীতি 
নাই। মূল্যনীতিব আলোচনা প্রসঙ্গে তৃতীয পবিকল্পনাঘ পবিকল্পন। কমিশন যাহা বলিঘাছেন 
তাহাব সাবাংশ এই £ 

মূল্যনীতিকে সামগ্রিক অর্থনীতিক নীতিব অঙ্গ হিসাবে গণ্য কক্তে হইবে। ইহা! শুধু 
বিশেষ বিশেষ প্রকাবেব মৃল্যস্তব নিষস্ত্রণেব নীতি নহে । ভারতে সবকাবী ও বেসবকাবী, উভয 
প্রকাব উদ্যোগ বর্তমান। স্থবিস্তৃতি বেসবকারী উদ্চোগেব ক্ষেত্রে ভৌগকাবিগণ সকলে নিজ 
নিজ লাভেব সম্ভাবনা ছ্বাব| পবিচাপিত হইয়া কর্তব্য স্থিব কবে। এ অবস্থায় সবকাব শুধু 
অর্থনীতিক পবিকল্পনাব ছাবা ইহা্দেব বিশ্িপ্ত ও পবস্পববিস্ছিন্ন সিদ্ধান্ত গুলিকে নির্দিষ্ট পথে 
চালনাব চেষ্ট। করিতে পাবেন । বিস্তু বেসবকাবী উদ্চোগেব অবস্থান হেতু সবকাবেব নিংস্ত্র 
ক্ষমত। সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। অতএব মৃল্যনীতিব প্রয়োগ ও কার্ষকারিতা সীমাবদ্ধ হইবে। 

পৰিকল্পনা কমিশন বলিষাছেন যে, উন্নয়নমূলক কার্ধেব দরুন মূল্যের উপব উধ্বগুখী চাপ 
'অবশ্থস্তাবী। ইহা স্বাভাবিক বলিষা গ্রহণ করিতে হইবে । তবে আবাব দেশে অব্যবহৃত 
প্রাকৃতিক ও মানবিক উপাদান থাকায় এবং পূর্বেকার তেমনি গ্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হওয়ায় উহাদের 
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সবার! উৎপাদন আরম্ত হইবার দরুন মূল্যে উধ্ব গতির বিরোধী চাপও খানিক প্রমাণে কাধকর 
হইবে। এই ছুই পরস্পর বিরোধীশক্তির চূড়ান্ত ফলাফল কি হইবে তাহা অনিশ্চিত ও পরি- 
বর্তনশীল। তবে যেহেতু আধ্বিক লানভেব লোভ দেখাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টার টপ 
নির্ভব করিতে হইতেছে, সেজন্য কিছু পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। 

এমতাবস্থায় দেশে কিয়ৎপরিমাণ মূল্যবৃদ্ধির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও, 
যাহাতে অবস্থা আয়ত্বের বাহিরে না যায় সে জন্ মৃল্যনীতি তিনপ্রকার ব্যবস্থার উপর নিভর 
করিবে £ ১. রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় নীতি (7808] 1)01105 )। ইহার লক্ষ্য থাকিবে পরিকল্পনার 
লক্ষ্যানুযায়ী ভোগের মাত্রা সীমিত ও সঞ্চয় সম্ভব করিবার জন্য সাধারণের হাত হইতে 
অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা (আয) অতিরিক্ত কর বসাইয়৷ অপসারণ করা । ২. ুদ্রাগত নীতি 
(100,968: 0০0110ঠ )। বেসরকারী ক্ষেত্রে উন্নঘন লক্ষ্য সাধনের জন্য আরও খণের 
প্রয়োজন হইবে। সেজন্য ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণেব দিকে লক্ষ্য রাখ! হইলেও মুদ্রাগত নীতির 
লক্ষ্য থাকিবে যেন খণ স্ষ্টির পরিমাণ ও স্ষ্ট খণের ব্যবহার পরিকল্পনার লক্ষ্যাতিরিক্ত 
নাহ্য়। সেজন্য বিচারমূলক ঞণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি ব্যবহাবের প্রয়োজন হইবে। ৩. প্রত্যক্ষ 

নিয়ন্ত্রণ € 01০০6 ০০০৮০] )। প্রথম ছুইটি নীতি সম্পূর্ণৰপে কার্ধকর ন! হইবার আশংক! 
আছে। সেজন্য উহাদের সহিত সামগ্রস্তপূর্ণভাবে তৃতীয়টও ব্যবহৃত হইবে। ইহার 
লক্ষ্য হইবে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মূল্য উপযুক্ত স্তরে স্থিতিশীল রাখা । বিলাস-দ্রব্যের 
ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে ন|। স্থতরাং দ্রব্য অনুযায়ী এই নিয়নত্রনীতির তারতম্য 
অন্হ্ুত হইবে । তাহ। ছাড়া খাগ্শস্তয সম্বন্ধে নীতির দুইটি দিক আছে। প্রথমত, কৃষকরা 
যাহাতে উপযুক্ত দর পায় তাহা দেখিতে হইবে । এজন্য উহাদের দর নামিবার সম্ভাবনা! 
দেখিলে সরকার খোলাবাজার হইতে খাছ্যশস্য ক্র" করিয়! দরের নিষ্নগতি রোধ করিবেন । 
দ্বিতীয়ত, ভোগকারিগণের নিকট যাহাতে খাগ্যস্তের দর অহেতুক বৃদ্ধি না পায় সেজন্য সরকার 
হাতে খাগ্যশস্তের মজুদ ভাণ্ডার রাখিবেন (7১017 960৫.) এবং নাধ্য দরে যাহাতে ইহা 
বিক্রয় হয় সেজন্য বেসরকারী ব্যবসায়িগণের স্থলে সারাদেশে সমবায় বিপণি এবং স্টেট 

* ট্রেডিং করপোরেশনের উপর ইহাব বিক্রয়ভার অর্পণ কর! হইবে । এইরূপে একটি অত্যাবশ্ঠক 
দ্রব্যের ব্যবসাষে রাষ্ট্রের প্রভাবিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত নৃতন প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন সম্পন্ন করিয়া 
উন্নয়নের পক্ষে একটি অপরিহার্ষ বিষয় স্থ্টি করা হইবে। সংক্ষেপে, তৃতীয় পরিকল্পনায় 
সরকারের পরিবর্তনীয় মূল্যনীতির ( 165017)]9 [07109 10119 ) ইহাই সংক্ষিপ্ত রূপরেখা । 

কিন্তু কার্ধত, ইদানীং অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাষ যে, বাস্তবে এই নীতি সরকার সম্পূর্ণভাবে 
অনুসরণ করিতে পারেন নাই। 

প্রশ্নপত্র ও উত্তর সংকেত 

১ পরিবহণ 
0. ৮9 & 800৮৮ 25069 010. 1811-7090. ০০০::037)601070, [ 2108. ৩৪২ পৃঃ] 

2, 15010) 006 6109 10021)0268009 ০ 6109 61890710016 8588920 5097 19187019994 

90010920910 06 9101)178970. [ 408. ৩৩৫-৩৬ পৃঃ ] 

২ ঃ মুত্র ও 
2, [00181286090 08 17098819 9697:11706 13918)0985  ]2)0109869 6109 0:09988 

0৫ 10917 29199952150. 06118861010 09 10019, 

[9, ঢা" ৪. 0০০. 1946, 17,163 0. ঢ. 9, 4. 1948, 149,162] [49৪০ ৩৪৯৫৭ পৃঃ ] 
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8; টিা18 198 985081008050958 6786 1৪0. ৮০ ৯০ 703৫108৮1০0 ০ 0779 10019 
07099 32 9810892519৫, 1949, ৮7096 1585 099] 675 579068 ০৫ 709৮10৮১০00 ? 

[৪ 610919 2 0899 107 1060192 068185000, ? [0. 0. 73, 4 5952] 

[4709. ৩৫১-৫৩ পৃঃ] 

[70016175019 01000105968698 009৮ 100 ৮০ 009 00৬21086100 0? 6109 1770190 

7৮0০০ 10 9970691101091, 1949, ড$ড1)০৮ 009৬০979091 6119 90008 02? 179 

09৮৪]৪৮107) 00001) [00198 19018009 0£ [9053801015 ? [0. 0.3. 0০010, 1952] 

[4109. ৩০১-৩৫৩ পৃঃ] 

9159 131905 609 0370970086870099 075067 ড71)10]) 1৮ 88 090109নু 6০ 09৪8109 

6179 1২599 17) 96106910017927, 1949. 7070 908900.922৮ 1)0191930)088 10905 

81019 9912 ? [0. ঢা. 73, &. 1962] (4১০৪, ৩৫১-৫৩ পৃহ] 

101900199 6119 010190619৪8 ০0৫ 6189 [. 8, ঢা, 0150. 17010809 100৮৮ চি 169 11১9110109781)1]) 

109 10০99120976 9018,] 07 061797528০9 ৮০ 1070716. [0. 0.7. 4. 1956] 

[4108. ৩৫৬-৫৭ প্ 

41581580050 20810 98৮09 01 61১9 1020999220 00001)95 8589220 0 [0018 1796 

01)5898 17৪৮৪ 10982) 7:60918615 17)69900990 17৮ 0109 19) 29185610660 61)6 1081)6) 

001119০% 2990159 ? (0.1. 93. 4. 1058. 703. 0. 0.9. 0017). 195764 ] 

[405. ৩৪৮-৪৯ পৃঃ] 

[00710869 ৮0৪ 9৮9007৪ ৮৮1)191) 100. ০ 0109 39৬91010107) 0০ 10:0101) 95001787769 

01919 10 100৮ 000186 01)9 9900100. 7১181) [067700, (0. 0.9. 00920. (019) 8963] 

[8108 ৩৫৩-৫৬ পৃঃ] 

৩ ঃ ভারতের ট।কার বাজার ও ব্যাক্ষিং ব্যবস্থা 

2. ]1/370%509 1157 01৮505607086079 00115917700 5৮চে 10105 117059৮ 200. 0005৮ ০৪৮ 

165 801৮5 00: 0951017010৭, [0.10. 03 4, 1948 70. 0 13, 00277 19255 %47] 

141১৪. ৩৫৮৫৭ পৃঃ] 

ড71)5 0 0109 10001010611 09050700596 01 109 [)1]থা 21903% 1896? 

31011 0104৮ 11)01119117 টিা06100৭, [0. 0. 73, 0070. 0951] [ঞোল, ৩৫৯-৬১ পৃঃ] 

18699 109 17701000908 01 6159 ০12৮৮ ১1০91 13801511061 10079? ০ 

68 11০৮০ %1)9% 0997৮ ১০011) ৮০ ০০ 7910৮901905 1927818100 11) 79০915৮ 302৮5 ? 

[0 ঢ. এ. 4. 1950 ১0৮ ঢিত ওত 09০0৮ 1951] [4087 ৩৬১-৬৫ পৃহ] 

4000 11) 09৮ 6009 18720 70709910110 09110198 1]07018, 02 16০62809898, 
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পঞ্চস খণ্ড 

ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের ভূমিকা 

'ইহ। সুস্পষ্ট যে অর্থনীভিব যে পবিবর্তন 
প্রয়োজন তাহাতে বাষ্ট্রকে চুডাস্ত গুরুতর 
ভূমিকা গ্রহণ কবিতে হইবে । ** **** 

পপগাগ্প পঞ্ঃবার্িক পরিকিকঞলার বিঝরগা 

শা] 





ক্ষ 

১ 
অর্থনীতিক পারিকল্পনা 

100701710 1১/777775 

অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পন! কাহাকে বলে? 
জান৮ 15 82৮৭7 8 2218 1৭0 0 500207810 075৬1.0৮112খ ? 

অর্থনীতিক পবিকল্পনা বণিতে কোন নিদষ্ট সমযেব মধ্যে দেখেব অবিবাসীদেব সর্বজন 
কল্যাণ সাধনেব জন্য সুস্পষ্ট লক্ষ্য স্থিব কণবঘ! সামাজিক সম্পদেব যথোপযুক্ত বণ্টন (৭1190%000) 
ও ব্যবহাবেব জন্য বাষ্ট্র কত ক নিযুক্ত স্থুনিদিষ্ট সংস্থা বাবা দেশেব অর্থনীঠিক থ্যবস্থাব ব্যাপক তুম 
সমীক্ষা, এবং উপযুক্ত চিন্তা ও হিবেবনাব পব গুকত্বপূর্ণ অর্থশীতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বুঝায়। 
অর্থনীতিক পবিকল্পনা তাই নানাদিকে উৎপাদন বুদ্িব মখো সামগ্রশ্য আন্যনেব চেষ্টা কবে। 
পূর্বনি্িষ্ট সমষে কি কি জিনিসেব উৎপাদন হইবে এবং তাহাব পবিম ণ কত হইবে, উৎপাদনেব 
উপাদানসমূছেব বটন কোথা, কি ভাবে এবং কত পবিমাণ কবিতে হইবে ইত্যাদি ব্ষিষেব 
যথাযথ ব্যবস্থ। কবাই অর্থনীতিক পবিকল্পনাব কাজ। 

অর্থনীতিক পৰিকল্পনা বলিতে শুধুমাত্র বাষ্টকতৃক অর্থনীতিক কাযাবলীব নিয়ন্ত্রণ বা উহাতে 
বাঁধা নিষেৰ আবোপ বুঝয না। দেশেব আপামব জনসাধাবণেব অর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও 
নৈতিক উন্নতি সাধনই অর্থনীতিক পবিবল্লীনাব উদ্দেশ্য । 

পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
£099 ৯1) 0505071৬5 0 21,৯৭৭ 1৭0 

গণ এন্ত্ে নাগ বকেব স্থস্থ জীবন্বে জন্য পর্যাপ্ত খাছ্য পাইবাব অধিকাবকে স্বীকাব কবিয়া 
লইতে হইবে এব* নিবিষ্চে এই অধিকাব ভেগ স্থনিশ্চত কবিতে হইবে। নৃনতম মানে 
বাসস্থান ও বেশভূষাব নিশ্চয়ত! দিতে হইবে। শিক্ষালাভেন পূর্ণ ও সমান স্থযোগ তাহাব 
চাই। আব চাই অবসর এ«ং তাহা বিনোদনেব ব্যবস্থা । কমহীনতাব বিপদ হইতে তাহকে 
বক্ষাব ব্য-স্থ। চাই, বধক্য, রুগ্ন বস্থ। ও কমহীনতাব বিরুদ্ধে চাই নিবাপত্ত।। এই সাধাব্ণ 
উদ্দেশ্তাগুপ্কে কপদান্বে জন্য চাই স্থুনিশ্চিত পবিকল্পনা। 

এই উন্দেশ্ঠ পৃবণেব জন্য পবিকল্পনাব সম্মুখে কৃ কটি লক্ষ্য বাথ! হয়। যাহাতে স্বল্লতম 
সমযেব মধ্যেই জনসাধাবণেব বৃহত্তম অ শেব অভ ব পৃক্ণেব ব্যবস্থা কব! যায সেজগ্ঠ প্য়োজন 
সমাজেব বতমান উপকবণসমৃহেব উপযুক্ত অর্থনীতিক কাধে সুষ্ঠু বপ্টন। নৃনতম থ্যযে সামগ্রীব 
উৎপাদন এবং চাহিদা ও যোগ।নেব মধ্যে ভাবসাম্য সহি কবিয়া অত্যুৎপাদন ও স্বল্লেৎপাদন 
এই উভর় প্রকাবেব অবাঞ্ছিত অবস্থাকে এডাইবাব চেষ্টা কবাই পবিকল্পনাব লক্ষ্য । 

এই প্রসঙ্গে উন্নত ও স্বল্নে'্নত দেশগুলিব পবিকল্পনাব মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে হইবে । শিল্পে 
অগ্রসর উন্নত দেশগুলিতে প্রবত্তিত পবিকল্পনাব উদ্দেশ্য থকে, প্রধানত, বাণিজ্যচক্রের 

আবির্ভাবেব ফলে যে অর্থনীতিক তেজীমন্দীব অবস্থা ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের বৈশিষ্ট্য, সেই 
তেজীমন্দীব অস্থিবতাকে যথাসাধ্য প্রশমিত কবা, আয্ত্তবহিভূতি অর্থনীতিক শক্তিসমূহেব 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ধনতাস্ত্রিক অর্থনীতিতে যে বিপর্ধগ বারংবারঞ্জীথা দেয় তাহ! গ্রতিরোধ করা, 



 ফ্রুতগতিতে নত [৭ ও বিপুল পরিমা্ধি অ 
দম্পদের উপযুক্ত ও সার্থক ব্যবহার, যাহাতে তীত্র শী জনসাধারণের উঠ্চতর 
জীবনযাত্রাব মান স্থুনিশ্চিত কবা যায। কৃষিনির্ভব পশ্চাৎপদ অর্থনীতি যাহাতে স্ক্পাহম সময়ের 
মধ্যে শিল্পাষনেব দৃঢ ভিত্তি প্রতিষ্ঠ। কবিতে পাবে-__ইহাও স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনার অন্যতম 
উদ্দেশ্ট। নৃনতম পুষ্িযুক্ত খাগ্য, শিক্ষা, বামস্থান ইত্যাদির যোগান নিশ্চিত কবাই এই সকল 
দেশেব পরিকল্পনাব লক্ষ্য থাকে। স্বল্পতম সময়ে বিপুলসংখ্যক কর্মহীনের কর্মসংস্থানের 
কার্ধসথচীও স্বল্পোন্নত দেশেব পরিকল্পনা অন্যতম লক্ষ্য । 

অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা 
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এ কথা দর্বজনস্বীকৃত যে বর্তমানযুগ পবিকল্পনাব যুগ । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ (বিশেষত: 

অস্ুন্নত এবং শবল্লেন্নত দেশ) আধুনিক কালে পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতিক উন্নষশের্ চেষ্টা 
করিতেছে। আজকাল পৰিকল্পনা বিপক্ষে মতামত প্রকাশ কবে এমন লোকেব সংখ্যা অতীব 
নগণ্য । লুইসেব কথায বল! যায মুষ্টমেয় উন্মাদ প্রক্কতির লোক (অর্থৎ বাক্তি স্বাতগ্্যবাদী, 
পরিকল্পনাবিহীন-ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থাব সমর্থক ) ছাড়া আজ আব কেহই পবিকল্পনাব বিগোধী 
নহে। ব্যক্তি শ্বাতন্র্যবাদ, যাহাব অর্থনীতিক রূপ হইল নিযন্্রমুক্ত ধনন্ন্র মতবাদ হিসাবে 
তাঁহা আজ প্রা অন্তমিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্ীব প্রধান ভাবধাবা ছিল ব্য ক্রশ্বাতন্ত্য- 
বাদ। ইহাব প্রধান বক্তব্য ছিল, যেমন শিল্পে তেমনি ব্যবসায় বাণিজ্যে, অর্থাৎ সর্ব- 
প্রকাবেব অর্থনীতিক কার্যে বাষ্ট্র কোন বকমেই নিয়ন্ত্রণ কবিবে না, সমাজেব সর্বত্রই চলিবে অবাধ 
প্রতিযোগিতা । সর্বপ্রকাব বাধানিবেখ হইতে মুক্ত ব্যক্তিগত উদ্ভোগই অর্থনীতিক জীবনেব 
নিয়ামক হইবে, চাহিদা ও যোগানেব শক্তি পাবস্পবিক ঘাত প্রত্ঘ'তে সমস্ত কিছুকে এমন 
একটি আদর্শ এবং স্থায়ী ভাবস'ম্যেব অবস্থা লইযা আসিবে, যে অবস্থায় সমাজেব বৃহত্বম জন- 
সংখ্যাব মহত্তন কন্যাণ সাবিত হইবে, স'মাজিক ভাবে কাম্য পর্বাবিক ফললাভ হইবে , বাঞ্ছিত 
কল্যাণময় সমাজেব উদ্ভব হইবে। স্থতনাং (ব্যক্ত স্বাতত্ত্যবাদ অন্ুদাবে ), সমাজেব সম্পদের 
উপবে ব্যক্তিগত মালিকানাই একমাত্র আদর্শ ব্যবস্থা । এই ব্যক্তিগত মাপিকানার নিবঙ্কুশ 
প্রসারে এবং ব্যবস্থাপনায় একদিকে যেমন ব্যক্তিব কল্যাণ অপর দিকে তেমনি সমাজেব 
কল্যাণ সাধিত হইবে। স্তবাং ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদেব স্বাভাবিক অন্ুনিঙ্ধান্ত হইল উৎপাদন 
ব্যবস্থার উপরে ব্যক্তিগত মালিকানাব প্রতিষ্টা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের এবং আহরণেব 
সীমাহীন অধিকাব। 

একথা! আজ সর্বজনম্বীকৃত যে, ব্যক্তিগত মালিকানাব দ্বাব৷ সমাজেব সর্বাধিক কল্যাণ 
মাধিত হয় নাই। কাবণ, ব্যক্তিগত মুনাফা! অর্জনই এই ব্যবস্থার মুখ্য কথা এবং প্রধান 
উদ্দীপক ও চালক শক্তি। এ ব্যবস্থায় সমাজকল্যাণ গৌণ অথবা অনুপস্থিত । তাই 
স্বাভাবিক ভাবেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুষঙ্গ হইল সামাজিক সম্পদেব অপচয়, অপব্যবহার 
অথবা অব্যবহার এবং উৎপাদনক্ষেত্রে তুমুল বিশৃংখলা । কোথাও অততযাৎপাঁদন, কে'খাও বা 
গ্বক্পলোঘপাদন। একদিকে বিলাসসাম গ্রীর উৎপাদনের প্রাধান্য, অন্যদিকে অত্যাবশ্যকীয় 
দরব্যাদির উৎপাদনে অবহেলা ও বিভিন্ন শ্রেণীর আয়ের তীব্র বৈষম্য। একদিকে মুষ্টিমেয় 

“জনসূখ্যার হস্তে বিপু ধনপম্প দেব কেন্দ্রীভ বন, অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক মানুষের গভীর দারিপ্র। 



হাসিাজের আবঙনে ধনতীগ্্িক এসখনীত্ি বাক্গংবার্/দিপনধ এবং বিপিয়োগ ও আধিক- 
নীতির বিবেচনাহীন প্রয়োগ । সপ -৬/০৮১২পৃ 
,. খাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে ক্রমে ব্যক্তিস্বাতনত্যবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধাবণেব মোহমুক্তি 
ঘটিতে লাগিন। ফলে প্রা সকল দেশেবই অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বাষ্্রীয নিয়ন্ত্রণ ও পবিচালনার 
উত্তব ও প্রনার ঘটিতে লাগিল। ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে ১৯২৯-৩৩ সালের বিশ্বমন্দাব 
হনূবপ্রসাবী প্রতিক্রিনাৰ ফলেই পবিকল্পিত অর্থনীতিব গ্রযোজনীযত! গভীবভাবে অনুভূত হ্য। 

ভারতের গ্যায় দেশে অর্থনীতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব 
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ভাবতেব মত স্বল্পোন্নত দেশে পবিকল্পনাব প্রযোজনীষতা অপবিসীম। এ দেশের 
অর্থনীতিক জীবন প্রা গতিহীন, জাতায ও মাথাপিছু আযেব স্তব অবিশ্বাস্ত রকমেব নীচ, 
উৎপাদনশীলতা হতাশাব্যপ্তক, জনসাধাবণেব অধিকাংশেবই দাবিদ্র গভীব, অব্যবহৃত সম্পদের 
পবিমাণও বিপুল) কর্মপ্রার্থী অসংখ্য মান্ষেব শ্রমে সার্থক ব্যবহাঁব অল্প, তীব্র আয-বৈষম্য, 
অন্থপারঞ্জিত আয ভোগেব চিবস্তন কাষেমী ব্যবস্থ।, বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্রে 
ক্রমাগত প্রতিকূল উদ্বস্তেব জন বিদেশেব উপব নিভব্তা, একদিকে ক্রমাগত জনসংখ্যাব বৃদ্ধি, 
অন্য দিকে এর বর্ধিত জনসংখ্যাকে আকর্ষণ কবিবাব মত শিল্পোন্নধনেব অসামর্থ্য, কৃষিব উপবে 
জনসংখ্যাব তীব্র চাপেব ফলে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা, দাবিদ্র ও অনুন্নতিব পাপচক্রেব ব্যাপক 
অবস্থিতি, খাছ্য বাসস্থান ও জনন্বাস্ত্যেব শোচনীয অবস্থ/-এক কথাষ স্বল্পোন্নত অর্থনীতিক 
যাবতীষ বৈশিষ্ট্য ভাবতীয় অর্থনীতিতে তীব্রভাবে প্রকট । কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগেব 
দ্বাব! এমন পশ্চাৎপদ দেশেব কাম্য গতিতে উন্নয়ন সম্ভব হইবে__এ কথা কেহই স্বীকাব 
কবেন না। এমন সমস্যাগীডিত দেশেব দ্রুত ও সামগ্ন্তপূর্ণ উন্নযঘন একমাত্র অর্থনীতিক 
পবিকল্পন! দ্বারাই সম্ভব। 

ইদানীংকালে স্বল্পোন্নত দেশগুনিব উন্নযনেব প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। স্বঙ্পেন্নত 
দেশগুলিও অন্যান দেশেব উদাহবণ হইতে দ্রুত উন্নয়নের সম্ভাবন! সম্পর্কে আস্থাবান হইযা 
উঠিতেছে। সোবিষেত ইউনিঘনেব অতুলনীঘ অগ্রগতি এ আস্থা আবও দৃঢ় করিয়াছে। 
সোবিয়েত ইউনিয়নেব জনসাধাবণেব দাবিদ্র ভাবতেব জনসাধাবণেব দাবিদ্রের মতই ছিল। 
কিন্তু মাত্র ৪৫ বৎসবেব মধ্যে যে গতিতে অর্থনীতিক উন্নয়ন সোবিষেত সম্ভব করিয়াছে, 
তাহাতেই স্বল্পোন্নত দেশগুলি আশাম্িত হইযা উঠিতেছে। সোবিয়েত দেশ এই অগ্রগতি 
সম্ভব করিয়াছে সমাজতন্ত্র ও অর্থনীতিক পবিকল্পনাব সাহায্যে, ব্যক্তিগত মালিকানা! ও 
উদ্যোগের দ্বাবা নহে। ইদানীংকালে অন্যান্থা সমাজতান্ত্রিক দেশেব অর্থনীতিক অগ্রগতির 
ৃষ্টাস্ত সোবিয়েত দেশ হইতে লব্ধ শিক্ষাকেই আবও সত্য ও গ্রহণযোগ্য কবিয়াছে। 
সোবিয়েত দেশ ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ যাহ! কবিতে সক্ষম, ভাবতের মত স্বল্পোন্নত দেশ 
তাহা করিতে অক্ষম হইবে কেন? প্রসঙ্গক্রমে বল৷ যায় যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বিদেশী 

পুঁজিব নিয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । বিদেশী পুঁজি এই সকল অঞ্চলে সাধারণত সটীত্র 
শোঁধণ ও বাজনৈতিক-_অর্থনীতিক পবাধীনতাবই প্রতীক। বস্ততই বিশ্বের ধনতস্ত্রী ও 
নামাজ্যবাদী দেশসমূহ স্বল্লোন্ত দেশগুলির উন্নয়নেব পথে বিরাট বাধা। এই শোষণ ও 
পরাধীনতার অবসানকল্পে ভারত তথা অন্থান্ঠ স্বল্লোয্নত দেশগুলিব উন্নয়ন অপবিহার্ধ। গণতান্ত্রিক- 
সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পানা ব্যতীত এই সকল দেশের উন্নয়ন অস্ষ্র । 
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১. স্বল্পোন্নত দেশের পরিকণ্লিত উন্নঘনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বিদেশী খণের 
দবব! অর্থ সংগ্রহের কথা বল! হয়। কিন্তু বিনাণর্তে অথবা স্থবিধা-জনক শর্তে বিদেশী খণ 
পাওযার উপরে অনেক কিছু নির্ভব কবে। অভ্যন্তরীণ খণের কথাও সুত্র হিসাবে উল্লেখ করা 
হয়। কিন্তু জাতীয় সঞ্চষের পরিমাণ বেশি না হইলে এই সুত্র কার্ষকন হয় না। ভ'বতের মত 
দেশে জাতীয় সঞ্চষের পরিমাণ শ্বল্প। অরধিকন্ত সঞ্চয টির জন্য ত্যাগ স্বীকাব করিতে হইয়। 
নাবিদ্রের জন্য ভারতে ভোগেব শব খুই নীচু, তছ্পরি আরও বেশি ত্যাগম্বীকারে জনসাধারণের 
বৃহত্তম অংশকে উদ্বদ্ধ কব! শক্ত। প্রসঙ্গব্রমে উল্লেখ কবা প্রয়োজন যে, জনসাধারণকে আরও 
বেশি ত্যাগন্থীক'বে উদ্ধ দ্ধ কব! যায যদি তাহাব| নিশ্চিত ভাবে বুঝিতে পারে যে অর্থনীতিক 
তাহারাও উপকৃত হইবে, পবিকক্পত অগ্রগতিব ছারা সুষ্ট নুন সম্পদের ন্যায্য অংশ হইতে 
উন্নঘনেব ফলে তাহারা বঞ্চিত হইবে না। স্বহাব্তই জাতীয় সম্পদের বন্টন ব্য-স্থা এজন্য 
সামাজিক ন্যায় ও নীতিবোধের উপবে প্রতিষ্ঠিত হগমা প্রয়োজন । তবেই অধিক মাত্রায় ত্যাগ- 
স্বীকারেব আহ্বানে জনসাধারণকে উদ্ধ দ্ধ করা যায়। ভারতে সংগত কারণেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত 
হইতেছে) কারণ পরিকল্পনার দশ বসবে অর্থনীতিক উন্নঘনে যতটুকু ফললাভ ঘটিধাছে তাহার 
অধিকাংশই সমাজের মুষ্টিমেয় অংশের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইযাছে। অর্থসংগ্রহে বর্তমাঁনযুগে 
অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় স্ত্র হইতে লব্ধ খপের উপরও নির্ভর কর। হয় । ভারতেও 
এক পদ্ধতিই অন্ুন্ুত হইতেছে । 

২. হুদৃঢ, দক্ষ ও দুর্নীতির কলুষমুক্ত পারি সংগঠন বাতীত অর্থনীতিক পরিকল্পনাকে 
সফল কবা যায় না। ভাবতেব মত স্বল্পোন্নত দেশে এই প্রকাবের কর্মকুশল প্রশাসন-যস্ত্রে 
একান্ত অভাব। তাই পরিকল্পনাব সফল পবিণতির জন্য এই পরিচালন যন্ত্র গঠন অপরিহাধ । 
এবং পরিকল্পনার পরিমাণ ৪ আকুতি এই পরিচালন যন্ত্রের কর্মক্ষমতার সহিত সামগ্রস্তপূর্ণ ওযা 
উচিত। 

৩. ভারতে মত স্বল্পোন্নত দেশে প্রযুক্তিবিগ্ভা সংক্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থার অস্থবিধা পরিকল্পনার 
সাফল্োর পথে বাধান্বরূপ । উৎপাদনের উপাদানের প্রাচুষ সত্বেও সমস্যা দেখা দেয় উহাদের 
ুষ্ট ৪ অপচয়হীন ব্যবহাবের ক্ষেত্রে, তদুপরি পরিকল্পনার গতিও অনেকাংশে প্রযুক্তিবিদ্যার 
উন্নতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। 

৪. ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক পরিকল্পনায় কৃষি ব্যবস্থার সর্বাহ্গীণ পুনর্গঠন 
গুরুত্বপূর্ণ । পশ্চাৎপদ কৃষির পুনর্গঠন বস্তুতই একটি সমস্যা। খণ্ডীরুত ও বিক্ষিপ্ত জমির 
সমন্যা, উৎ্পাদনক্ষমতা বুদ্ধির সমন্তা, পণ্য বিক্রয় সমস্যা, জলসেচের সমস্যা,_এক কথায়, 
পশ্চাৎপদ কৃষির যাবতীয় সমস্তাই হইল আসলে কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠনের সমস্তা। স্বল্পোন্নত 
দেশে, নানাবিধ সামাজিক অর্থনীতিক কারণে এই সমস্াগুলি তীব্র আকাবে বর্তমান থাকে 
বলিয়া পরিকল্পনার সফল রূপায়ণে নানাবিধ বিস্ব সৃষ্টি হয়। 

৫. স্বল্লে নত দেশের পরিকল্পনাকে সফল করিবার জন্য আপামর জনসাধারণের ছিধাহীন ও 
সক্রিয় সহযোগিতা অত্যাব্তক। ইহার জন্য প্রয়োজন গণচিত্তে তুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
হৃ্টি। দেশের নেতৃবর্গ যদি এই উৎসাহ সৃষ্টিতে অক্ষম হয় তবে পরিকল্পনাকে নির্ভর করিতে 
হবু আমলাতন্ত্র ও ঠিকাদারদেরছট্টপর । এই অবস্থায় পরিকল্পনাকে সফল করা সম্ভব নহে। 



৬, মূল্যন্তবকে মোটামুটিভাবে স্থির বাখা অর্থনীতিক পবিকল্পনাব মূল সমস্যা! | পরিকল্পনার 
লক্ষ্য পূর্ণ কবিবাব জন্য ব্যয যতই বাড়িতে থাকিবে, দ্রব্যপামগ্রীব বিশেষ করিয়া থাচ্ঠুশশ্যের 
উৎপাদন, প্রথমত, সেই অনুপাতে সাধাবণত্ বুদ্ধি পাইবে না। ফলে, সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থা 
ুদ্রাক্ষীতিজনিত কাবণে ক্র'গত-উত্বগামী মূল্যস্তবেব কবলে পড়িবে। পবিকল্পনাব ব্যয়ও 
সেই অন্থপাতে বাডিবে। অথচ, মনে বাখিতে হইবে স্বল্লে নত দেশেব পরিকল্পনার ব্যয় 
নির্বাহেব জন্য ঘাটুতি ব্যযেব আশ্রয গ্রহণ কবিতে হয। 

ইহাতে একদিকে পবিকল্পনাব জন্য বিপুল পবিমাণ থ্যঘে জনসাধাবণেব আয বৃদ্ধি পাইবে, 
অপবদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি আন্ুপাঁন্কিভ'বে না ঘটিলে মুদ্রাম্ক'তিব দরুন আম্বিক বিপরধয়েব সৃষ্টি 
কবিবে। স্বল্পেন্নত দেশে ইহাব উপবে অপব একটি অস্থুবিধা দেখা! দেয়। শাঁসনতীন্ত্রিক 
অব্যবস্থাব ফলে এবং যোগানেব অপ্রচুবতাঁব জন্য খাছাশস্য ইত্য।দিব ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় ভ্ব্য 
লইযা চোবাক।ববাব, মুনাফাখোবি ইত্যাদি সমাজবিবোধী কাধকলাপ ব্যাপকভাবে বুদ্ধি পাইতে 
থাকে, মৃ্যবুদ্ধি ঘটিতে থাকে এবং স্বল্লে নত দেশেব খাস্যা্রব্যেব জন্ জনসাধাবণেব মোট আয়ের 
বৃহত্তম অংশ ব্যয হয় বলিষা এই সকল ভ্রব্যেব মৃল্যবৃদ্ধি ঘটিলে মুগ্রাক্ষ'তি আযত্তেব বাহিরে 
চলিয়া যাইতে পাবে। 

স্থতবাং এ অবস্থায সক্রিষ, সচেতন ও সুনির্দিষ্ট নীতি ছাবা মৃল্যন্তবকে স্থিব বাখিবাব চেষ্টা 
না কৰিলে ভধ্বগামী মৃল্যস্তব পবিকল্পনাকে ব্যর্থ কবি দিবে। তাই মুদ্রাম্ফীতিজনিত মৃল্যস্তব 
বৃদ্ধিব বিরুদ্ধে ব্যবস্থ। অবলশ্বন অপবিহায হইযা উঠে। ভাবতে দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে 
মৃযস্তববৃদ্ধি হিমাবেব বাহিবে চলিষা যাওয!তে গভীন সংকটেব স্থষ্ট হয়। দ্বিতীয় পবিকল্পনার 
ব্যয় এবং লক্ষ্যেব ছাট-কাট কবিয| স“কটেব হাত হইতে অব্যাহতিব চেষ্ট। কবা হয়। তৃতীয় 
পবিকল্পনায়« অনুরূপ ঘটন! ঘটিতেছে। 

৭. স্বল্পে নত দেণেব পবিকল্পনাব জন্য বাদ্্ীয মালিকানাবীন ক্ষেত্রেব স্থান অপবিহার্য হইয়া 
পড়ে। স্তৃতখাং ব্যত্তিগত মাপিকান বীন ক্ষেত্রেব সম্পর্ক কি হইবে, শিল্পোন্নয়নেব ব্যাপাবে কোন্ 
ক্ষেত্র কি প্রক'বেব শিল্পগঠনেব দায়িত্ব পালন কবিবে,_এই সকল বিষধ সম্পর্কে স্থচিস্তিত নীতি 
নিধাবিত না হইলে অগ্রগণত ব্যাহত হইতে পাবে । এই ছুই ক্ষেত্রেব পাবস্পবক সম্পর্ক নির্ধারণ, 
উভয়েব সম্প্রসাবণেব গ্গেত্র নির্বাচন__এই সকপ সমস্ত ও অস্থৃবিখ। সাধাবণত পবিলক্ষিত হয়। 

আলোচিত সমস্তাসমূহ্বে কথেকটি গুকতব, একথা ঠিক। তবে পৰিকল্পনা কতৃপিক্ষের 
পবিকল্পন।-বচনাব নৈপুণ্য, দুর্দৃষ্টি, এ ₹ সুদূবপগ্রসাবী সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী _-এইগুলি যথোপযুক্ত- 
ভাবে থাকিলে অনেক সমন্ত।ব সমাধন কবা যাষ। তন্দে একথা অনস্বীকার্ধ যে, জনসাধাবণের 
সক্রিষ সংযোগিতা ছাডা কোন অর্থনীতিক পবিকল্পনাকেই সফল "কব যায় না। কবিণ। 
ত্যগন্বীকাবেব উপবে যেখানে অনেক কিছু নিভ'বৰ কবে, সেখানে আপামর জনসাধারণবে 
ত্যাগস্বীকাবে উদ্বদ্ধ কবিবাঁৰ জন্য উৎসাহ উদ্দীপন! হুষ্টি কব| প্রযোজন এবং তাহার জন 
অনুকুল মানসিক পথিবেশ হৃষ্টি কবাও অপবিহার্ঘ। ন্ায়তই, নিজেদের ত্যাগস্বীকারের 
দ্বারা পখপ্রদর্শন কবা দেশেব সর্বপ্রকাবেব নেতৃত্বেবও প্রধান নৈতিক কর্তব্য হইয়া দীড়ায় 
ভারতেব ক্ষেত্রে অগ্যাবধি তেমন দৃষ্টান্ত বিতর্কাতীতভাবে স্থাপিত হয় নাই | ইহা নিঃসন্দে 
আমাদের পরিকল্পনার সাফল্যের পথে অস্তবাষ। 
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.. শি্রধনীতিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য কম্েকটি শর্ত পুরণ করিতে ইয়। : এই সবল: 

* পুরণ হইলে পরিকল্পনার সাফল্যের পথে নানাবিধ বাধা দুর কর যায় এই শর্তগুলি হইল £..... 

করিতে হইবে। ইহাতে কোন প্রকার অস্পষ্টতা থাকিলে পরিকল্পনা সফল হইতে পারে
 না। 

ল্পোননত বা অনুন্নত দেশে অর্থনীতিক উ্নয়নের জন্য বহুবিধ কাজের
 প্রয়োজন হয় যদিও এ 

কাঁজের সবগুলিই অনুন্নত বা স্বক্োন্ত দেশের পক্ষে অতীব জরুরী এবং অবিলঙ্গেই সম্পাদন করা 

বাঞ্থনীয়, তবুও সকল ক্ষেত্রের উন্নয়নের কাজ একই সময়ে শুরু কর! যায় না। তাহার 

কারণ পর্যাপ্ত পুঁজি, উপকরণ ও উচ্চন্তরের নৈপুণ্য ইত্যাদির অভাব। এই, কারণে কোন্ 

ক্ষেত্রের উন্নয়ন, বা কোন্ দ্রব্যের উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে সে সম্পর্কে স্থুনিশ্চিত 

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন কৃষির উন্নয়ন অথবা ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পের বিকাশ, 

কোন্টি অগ্রাধিকার পাইবে? খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অধিক বিনিয়োগ করা হইবে, অথবা 

যানবাহন সংসরণের উন্নতি অগ্রাধিকার পাইবে? কৃষির উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিলেও প্রশ্ন 

থাকিয়া যায় তুলা উৎপাদনে বেশি বিনিয়োগ কর! হুইবে অথব| পাট কিংবা! তৈলবী্জ 

উৎপাদনে? বেশি মাঁখন উৎপাদন হইবে না অধিক সংখ্যক বন্দুক 1 একই সময়ে প্রয়োজন 

অনুযায়ী বেশি মাথন ও অধিক বন্দুক উৎপাদন করিতে পারিলো অর্থনীতিক জীবনে বহু সমস্যার
 

: সমাধান হইয়া যাইত। প্র্ণট এই কারণে গুরুতপূর্ণ যে, অধিক পরিমীণ মাথন উৎপাদনে 

উপকরণসমূহকে ব্যবহার করিলে অধিক বন্দুক উৎপাদনে সেই উপকরণসমূহকে পাওয়া যায় না। 

এই কারণে অর্থনীতিক পরিকল্পনার সাফল্যের একটি প্রধান শর্ত হইল অগ্রাধিকার সম্পর্কে 

বাস্তবান্থগ নীতি নির্ধারণ । উৎপাদনের লক্ষ্য ও বিশেষ বিবেচনা ও যত্র সহকারে স্থির করা 

দরকার । লক্ষ্য অতি উচ্চে রাখিলে পূরণ করা অসম্ভব হইতে পারে, আবার লক্ষ্য অতি 

নিয়ে রাখিয়া পরিকল্পনাকে সফল দেখানও যুক্তিযুক্ত নয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকল্পনার 

লক্ষ্যকে খুব বেশি ছাড়াইয়। যাইতে পারা অথবা লক্ষ্য পূরণ করিতে না পারা-_এই ছুই অবস্থাই 

উত্তম পরিকল্পনার পরিচায়ক নহে। 

২, উপযুক্ত বিবেচনার পর একবার লক্ষ্য স্থির হইয়া গেলে বিন দ্বিধায় এ 

. লক্ষ্যকে পুরণ করিবার ভন্য উদ্ভোগী হইতে হুইবে। কারণ সাফল্যের জন 

পরিকল্পনাটি যেমন উত্তমরূপে রচিত হওয়। উচিত তেমনি, উহার অন্ততু্তি প্রত্যেকটি কার্ধসচী 

_ ব্যাপকতম প্রচেষ্টা, দৃঢ়তা ও উদ্যোগের দ্বার! রূপায়িত করিতে হয়। 

৩ পরিকল্মনীকে এমন ভীবে রচন। করিতে হুইবে যাহাতে প্রয়োজন 

_ন্ুযারী উহাকে পরিবতনি, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করিবার সুযোগ ও 

. অন্ভাবন। থাকে। কারণ, আজ যে পরিকল্পনা শুরু করা হইল তাহা মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট 

_ ধঁয়েক বৎসরের লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়! চলিবে । দেশের অর্থনীত
িক ও দামাজিক জীবনে ব্যাপক 

পরিবর্তন এই সময়ে ঘটিতে পারে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনার পক্ষে অনুকুল 

| প্রতিকূল উতমবিধ শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। এমন অবস্থায় পরিকল্পনার কাঠামোর 

বা লক্ষের পরিবর্তন, বা নৃতনভাবে পরথায় বিভাগ অপরিহার্ধ হইয়া উঠিত
ে পারে। . | 

8, পরিকল্পনার বিভিন্ন লক্ষ্য পূরণের জন্য বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ ক
রিতে হয়। পরি- 

. করনা কাজ ওক হইলে. জাতীয় ভূত বাড়িতে থাকে, জনসাধারণের ক্রয় শক্তি বাড়ে । এই 



আল্পনা অঙইলামত্ী জয়ের উদ বযবহজূ ইইকোাদীর নৈ”দেনের 

করে। জাতীয় আয়ের যে অংশ পরিকল্পনার ফলে নৃতন সষ্ট হয় তাহার সবটাই বর্তমান ভোগে 
হী ক্রিয়া ফেলিলে সঞ্চয় করার কিছুই থাকে না। সঞ্চয় না হইলে পুঁজি গঠন (৫810181 
102029010%, ) হয় না। পুঁজি গঠন না হইলে পরিকল্পনার জন্ত প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সম্ভব 
হয় না। দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সৃষ্টি করিয়া বিনিয়োগ করিয়া যাইতে পারিলে স্বহংচল ও 
আত্মনির্ভর অর্থনীতির বুনিয়াদ গঠন করা যায়। প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সৃষ্টির 

উদ্দেশে জনসাধারণকে বতমান ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিবার প্রয়েজন দেখা 
দেয়। ইহা ছুইভাবে করা ঘায়ঃ জনসাধারণকে স্বেচ্ছামূলক ভাবে ভোগ নিবৃত্তিব জন্য উদ্দ্ধ 
করিয়৷ অথব! কর বসাইয়া। এইভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া পরিকল্পনার অগ্রগতিকে 
সুনিশ্চিত করিতে ও অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তিব উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। 

৫. নুল্যস্তরের উধ্বগিতিকে আয়ত্তের মধ্যে রাখিবার যাবতীয় ব্যবস্থ। গ্রহ 
ন| করিলে পরিকল্পনা সংকটের সম্মুখীন হয। পরিকল্পনার প্রথম দিকে যে হারে অর্থবায় হয় সেই 
হারে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে না। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর মৃল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে অর্থ।ৎ 
ুদ্রান্ষীতি আরম্ভ হইয়া যাষ। মুদ্রাম্ীতির কবলে পড়িলে পবিকল্পনার ব্যয় বাড়িয়া যায়: 
গোড়ায় যে হিসাব; কবিষা৷ পরিকল্পনা শুরু করা হইয়াছে এবং লক্ষ্যে পৌছিবার জন্ত যে ব্যয় 
হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে মুদ্রাক্ফীতির ফলে সেসব হিসাব বানচাল হইয়! যায় 

৬. কেবলমাত্র সুষ্ঠুভাবে রচিত হইলেই একটি পরিকল্পন। সফল হইবে এমন কথা নিশ্চ 
করিয়া বল! যায় না। পরিকল্পনাকে চালশা ও বাস্তব রূপদানের জন্য দুর্নীতিমুক্ত ও 
উদ্ভোগী কর্মী লইয়! গঠিত শাসনযন্ত্র প্রয়েেজন। কারণ এই প্রকার শাসনযন্তে 
উপবে পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নির্ভর কবে। পবিচালনযন্ত্র যদি দূর্বল ও অক্ষম হয়, তবে 
পরিকল্পনার সাফল্য অনিশ্চিত হইতে বাধ্য। তবে এই পবিচালনযন্ত্র যেন আপনভারে 
ভারাক্রান্ত না হইয়া! পড়ে। ইহাতে পবিকল্পনাব ব্যয় অহেতুক বৃদ্ধি পাইবে । পরিচালনযহ 
যতদুর সম্ভব বিকেন্ত্রীকুত করিয়! এই লক্ষ্য পৃব্ণ করা উচিত। 

৭. পরিশেষে সক্রিয় জনসহযোগিতা ব্যতীত পরিকল্পনীকে সফল করা যায় না 
এতহুদ্দেশ্টে পরিকল্পনার রচনা! ও কার্যে রূপদান এমন ভাবে করিতে হইবে যাহাতে গণউদ্দীপন 
আত্মগ্রকাশের সুযোগ পায়। 

পরিকল্পনার জঙ্য অর্থ সংস্থান 
6১8২016১৫81, 2লি ১ 

গতানুগতিক মন্থর ধারায চলিলে স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের কার্ষসথচী ব্বপায়িত 
করিতে অতি দীর্থ কাল লাগিবে। যথাসাধ্য শ্বল্লকালের মধ্যে উন্নন্নন সফল করিতে, অর্থনীতিক 
ভিত্তি নুদূঢ় করিতে ও কৃষি শিল্প ইত্যাদি যাঁবতীয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের গতি ত্রান্থিত করিতে, 
পরিকল্পনার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করিতে হয়। পরিকল্পনার লক্ষ্য যত 
বড়, উন্নয়নের কার্ধস্থচী যত ব্যাপক হইবে, প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের পরিমাণও সেই অস্থপাতে 
বৃদ্ধি পাইবে। পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ কোন্ কোন্ স্থত্র হইতে সংগৃহীত হয় 
তাহ! নিম্নে আলোচিত হইল £ 

১. কররাজন্ব। ২. জনসাধারণের নিকট হইতে.খণ ও স্বল্পসঞচয় । ৩. দেশের 



ভীতু শু । ৪, রাহীয় মালিকানাধীন ক্ষেত্ছের গ্রাতচানলদূক” চুগুরক 
ধৃত । ৫. বৈদেশিক গ্ৃত্র। ৬. ঘাটতি ব্যয়। ৃ 
". ১. কররাজন্ব ঃ নানাবিধ তত্বেব দিক হইতে ইহা সত্য ষে, কব বসাইয়া সরকার দেশর 
'অভ্যন্তব হইতে অর্থ সংগ্রহ কবে। এই স্থাত্রে যত অধিক অর্থ সংগ্রহ কব। যায় পরিকল্পনার 

পক্ষে ততই ভাল, কাবণ ইহাতে অন্যান্য সুত্রের উপবে কম নির্ভব কবা চলে। অন্তান্য সুত্রেব 

উপবে নির্ভবতা কমিযা গেলে পবিকল্পনাব অনেক সমস্ত। দৃব হয়। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের 
ুক্টমেয় বিত্তখালী ছাডা জন্সাধাবণেব আয় ও জীবনযাত্রাব মান এত নিয়স্তবেব এবং দাবিদ্দর 
এত গুকট “য, কবেব মাধ্যমে প্রযোজনীঘ পবিমাণ অর্থ সংগ্রহ কবা সম্ভব হয না। প্রত্যক্ষ কবেব 
হাব অধিকতব গতিশীল কবিলে ধনবানেব নিকট হইন্ন প্রচুব অর্থ সংগ্রহ কবা যায। কিন্ত 
কবেব হাব খুব বেশি গতিশীল কবা হইলে সাধাবণত কবপ্রবঞ্চনাব প্রবণতা বাড়ে। এই 
কবপ্রবঞ্চনাকে প্রতিবোধ কবিবাব মত এক্তি ও নৈপুণ্যসম্পন্ন কবআদাষকাবী বিভাগ না থাকিলে 
প্রত্যক্ষ কবেব হাব অধিকতব গতিশীল কবিষ| ফল লাভ হয় না, উপবস্ত, ইহা বেসবকাবী 
শিল্পক্ষেত্রে বিনিযোগকাবাঁদিগকে নিকৎসাহিত কবে। অন্যদিকে, গবোক্ষ কবেব আওতায় 
দবিদ্রত্ম জনসাধাবণকে আনিলে, কবলন্ধ অর্থেব পবিমাণ বৃদ্ধি পায় বটে, তবে জনসাধাবণেব 
জীবনযাত্রাব ব্যয ক্রমাগত বাড়িতে থাকে ও তাহাবৰ ফলে জীবনযাত্রীব মান হাস পাইতে থাকে । 
তাহা ছাডা পবোক্ষ কব বাডিলে উৎপার্দন ব্যয় ও মৃণ্যন্তব উধর্বমুখী হয়। ইহাতে কবভাব 
কবপ্রদানেব ন্বমতাব সহিত সঙ্গতি বক্ষ! কবে না, জনস।ধাবণেব উপবে অন্যায় চাপ পড়ে । 

ভাবতেব প্রথম পরিকল্পনায় এই সুত্রে ৬৩৭ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছি। | দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় এই সুত্রে প্রত সংগ্রহেব পবিমাণ ১০৫২ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় 
( চলতি বাজন্ব হইতে ৫৫* কোটি + কবলব্ধ ১৭১০ (কাটি) মোট ২২৬০ কোটি টাকা এই 
স্তর হইতে স গৃহীত হইবে বনিষ| হিনাব কব হ্ইয়াছে। 

২. খণ ও স্বল্পমঞ্চয় ঃ জনসাধাবণেব নিকট হইতে খ্ণ এবং স্বল্পসঞ্চষ স:গ্রহেব দ্বাব। 
পবিকল্পনাব ব্যয় যতবেশি নির্বাহ কবা যাষ ততই মুদ্রাম্ষাতিব হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। 
দেশেব অভ্যন্তব হইতে যে পবিমাণ খণ ও স্বল্পসঞ্চঘ সংগৃহীত হইবে, মোটামুটিভাবে দেশেব 
জনসাধাবণের ব্যয় প্রাফ সেই পবিমাণ কমিবে। দেশ্বে সীমাবদ্ধ দ্রব্যসামগ্রীব উপবে সেই 
পবিমাণ অর্থেব চাপ আব পড়িবে ন। মুন্্রাম্ফীতিব প্রবণতা ততখানিই দুব হইবে। শুধু 
তাহাই নহে, যে অর্থ জনসাধাবণেব নিকট মঞ্জুর বা অব্যবহৃত অবস্থাধ পড়িয়া থাকিত, 
খণের আক'বে সবকাবেব হাতে এ অর্থ আসিলে উন্নয়নমূলক কার্ধে সে অর্থ ব্যবহৃত হইতে 
পাবে। হল্লোন্নত দেশেব স্বল্পপু'জিজনিত অনগ্রসবতাৰ পবিপ্রেক্ষিনে এই স্তরে লন্ধ সামান্যতম 
অর্থও উন্নয়নেব কাষে অনেকখানি সহায়তা কবিতে পাবে । 

প্রথম পরিকল্পনায় এই সুত্র হইতে ৫০৯ (২০৫ কোটি টাক।+৩০৪ কোটি টাক। 
বাজার হইতে খণ ও ্বল্পস্য) কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
৭৮* কোটি টাকাব খণ ও ৪** কোটি ট।কাব স্বল্পসঞ্চয়,। মৌট ১১৮* কোটি টাকা সংগৃহীত 
হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৮** কোটি টাক খণেব মাধ্যমে ও ৬০* কোটি টাকা শ্ঙ্প- 
সঞ্চয়েব ম ধ্যমে সংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে । ঞণের পবিমাণ ৮০* কোটি টাকায় থাকিবে এই 
হিসাব সঠিক হয় নাই বলিষ! অনেকে মনে করেন। দেশের ব্য।্কসমূহেব নিকট স্বল্প ও দীর্ঘ 
মেয়াদী আমানতেব পবিমাণ বিপুল ভাবে বাডিয়! গিয়াছে । ইহাতে এই আশ প্রকাশ কর! 
হইয়াছে যে, প্ররুতপক্ষে ইহাব অধিক এই স্ত্র হইতে সংগৃহীত হইবে । 



“শু. ক্দত/ক্তরাল জত্যান্থয লুজ £ দেশেব অন্থান্তর্ধূ জন্জন্ষ কুত্র' হহতে পাবকল্পনাঙ 
অর্থ সংগ্রহ করা যায়। এই স্থতরসমূহেব অগ্ততৃক্ত হইঙ্গ £. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচাবীদে 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, উন্নয়নকব এবং ফাণ্ড এরং অন্যান্য মূলধনীখাতে প্রান্ি। প্রথম পরিকল্পান।য় 
এই স্থত্র হইতে ১৭৮ কেটি টাকা ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৩০ কোটি টাক! সংগৃহীত 
হইয়ািল। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই সুত্র হইতে ৫৪* কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে বলিয়৷ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহা একটি অন্য ন্ম ব্রমবর্থমান সুত্র । 

৪. রাষ্্ীয় প্রতিষ্ঠ।নের উদ্বৃত্ত: রা'্্ীধ মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক 
্রতিষ্ঠ নেব উদ্ধত্ত হইতে অর্থ সগৃণীত হইনে পাবে। পবিকল্পনাব আবন্তে যে সকল রাস 
প্রতিষ্ঠান গডিযা তোলা হইতেছিল উহাদেব উৎপাদনে কাজ শুক হইবাব পব উৎপন্ন দ্রব্যাদি 
1 ক্রয কবিযা যে উদ্বত্ত বাভস্ব পাওষা যায তাহ! সবকাণী বিনিয়েগেব কাজে ব্যবহাব কব! হয়। 

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাক।লে এই স্থত্রে অর্থপ্রাঞ্চিৰ বিশেষ সম্ভাবনা! ছিপ না। 
কাবণ দ্বিতীয পবিকল্পনাব শেষ ভাগ হইতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুপি সাধাবণ৬'বে ফলপ্রস্ 
হইতে আবস্ত কৰে। এই সুত্রে তৃতীয় প্রিকক্সমন(ক।লে ৪৫ কোটি ট।ক। সংগৃহীত হইবে 
আশা কবা হইয়াছে। 

৫ বৈদেশিক জূত্র ঃ স্বল্পোন্নত দেশেব পুজি এবং অন্যান্ত উপকবণেব অভাবহেতু 
উন্নযনমূলক কাজেব অগ্রগতি আশানুরূপ হাবে হয না। উপবে আনোচিত বিভিন্ন স্তর হইতে 
যদি পধাঞ্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইত তবে বৈদেশিক স্থজ্রেব উপবে নির্ভবতা অনেকখানি হ্বাস 
কবা যাইত। কিন্তু মনে বাথিতে হইবে, প্রযোজনীথ অর্থ স গৃহীত হইলেও পবিকল্পনাব ব্যয় 
নির্বাহের জন্য বৈদেশিক স্থত্রেব উপবে নিনতা সম্পূর্ণভ বে দুব কবা যাইত না। কাবণ পবি- 
কল্পনাব ব্যঘেব গণ্য অর্থ যদিও অপবিহাঘ্ কিন্তু ইহাই সব ন। এবং স্বল্লে'ন্নত দেশেব উন্নয়নের 
সমস্যা কেবলমাত্র অর্থসং গ্রহেব সমস্তাই নহে । কাঁষব উন্নষনেব জন্য যন্ত্রপাতি, শিল্পসম্প্রসাবণেব 
জগ্য মূল্যবান পুঁজিদ্রব্য, শিরজ্ঞান, দুর্লভ ক চামাল ইত্যাদি ব্বল্লে মত দেশেব উন্নয়নমূলক কাজেব 
অপসবিহাষ উপকবণ। কোন স্বনোন্নত দেশ শুধুম ত্র অর্থ সংগ্রহ বা স্থ্ট কবিয়া এই অতি 
প্রযোজনীয উপাদানসমূহেব সমস্। সমাধান কবিতে পবে না। বিদেশেব উপরে নিভরতা এই 
ক।বণে সম্পূর্ণভাবে দূব কা কঠিন। তবে একথাও মনে বাখিতে হইবে যে বৈদেশিক সাহাযোব 
উপব অবিক্ত নিভবশীল হইয়া পধিকল্পন। বচন। কবিলে সংকট স্থানটি হইতে পারে। কেনন।, 
নৈদেশিক সাহাধ্া পাওঘা ষাইখধেই এমন নিশ্চগতা কোন দেশের পক্ষে পায় সম্ভব নহে। 
জাতী ও আন্তর্জাতিক নানাবিধ বাজনাতিক ও অর্থনীতিক ঘটনা! বৈদেশিক সাহাযোর প্রশ্নে 
প্রভাবিত কবিতে পাবে। যে দশ সাহায্য কবিবে বপিযা আজ আশ্বাস দিয়াছে, আগামীক্ষাল 
সেই আশ্বাস সে প্রত্যাহাব কবিতে পাবে। 

প্রথম পরিকল্পনায় বৈদেশিক স্থত্র হইতে মাত্র ১৮৮ কোটি টাকা পাওয়া যায়। হ্হা! 
অপেক্ষা আবও বেশি টাকা পাওয়া যাইবে আশা! কব। গিয়াছিল কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১০৯* কোটি ট'ক। সংগৃহীত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাতে এই 
সুত্রে ২২০ কোটি টাকা সংগুশ্গীত হইবে ধবা হইয়াছে । এত বেশি পবিমাণ ৫বদেশিক 
সাহাষ্য পাওয়া যাইবে কিনা সে সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । মোট ৭৫০০ 
কোটি টাকাব পরিকল্পিত ব্যয়েব জন্য একমাত্র বৈদেশিক সুত্র হইতে ২২০০ কোটি সংগ্রহ 
করিবাব পৰিকল্পনা কতখানি বাস্তবান্থগ এবং দেশের অর্থনীতিক সার্বভৌমত্ব ও ভবিব্ুৎ 
সমার্জের কল্যাণেব উপযোগী সে সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন অলিষাচছেন । 



নন ৬." চাতততদ্ধায় : উপরে আলোচিত অর্থসংগরহের স্পুরখীলিকে নিচুরিভ 850, 
| ) সুত্র বল! হয়। সবকার পরিকল্পনা ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রধানত এইই গজ 

মর্থীপংগ্রহেব সর্ধাত্বক চেষ্টা করিয়া থাকে । এই সকল সুত্র হইতে সংগৃহীত অর্থের অতিরিক্ত 
্যয়কেই ঘ'ট তি ব্যয বল! হয়। ঘাটতি ব্যয়েব টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাক্কেব নিকট হইতে থণ অথরা 
নবকাবী সধয় হইতে সংগ্রহ কবা হয়। কেন্দ্রীয় থ্যাস্ক অতিবিক্ত পত্রমুদ্রা (7000) 
পাড়ে খণ দিবা থাকে । ঘার্ুতি ব্যয়েব পবিমাণ অত্যধিক হইলে উহাতে মুদ্রস্কীতিব চাপ 

হয়। 
প্রথম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়েব পবিম'ণ ৩৩৩ কে টি টক। ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 

৯৪৮ কোটি ট।কা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকক্ুন।য় এই ঝবদ ৫৫০ কোটি টাক। ধনা 
ইয়াছে। কিন্তু ইতোমধ্যেই এ পযন্ত প্রকৃত ঘটতি ব্যযেব পরিমাণ ৬০৭ কোটি টাক। 
মতিক্রম কবিয়াছে। দ্বিতীয় পবিকষ্ননাকালে ঘাটতি ব্যয়েব পরিমাণ অধিক হওযায দেশেব 
দ্রাম্ঘীতিব চাপ হৃষ্টি হয়। এই কাবণে তৃতীয পবিকল্পনাকালে ঘাটতি বাধেব পবিমাণ স্বল্প 
্াঞ্সিয়া অন্যান্থ সুত্র হইতে অর্থ সংগ্রহেব উপব অধিক নির্ভব কব! হইযাছে। 

তি ব্যয় কাহাকে বলে? 
ভার] 1ও হতে চা ০0 2 

কব বাজন্, সবকাবী প্রততিষ্ঠানসমূহেব উদ্ত্ত, ভনসাধাবণেব নিকট হইতে খণ, বিভিন্ন আমানত 
ও তহবিল অথবা! বৈদেশিক স্তর হইতে প্রাপ্ত এবং অন্যান্ত স্থত্র হইতে প্রাপ্ত মোট সবকাবী আয় 
অপেক্ষা সবকাব কতৃক বেশি ব্যঘ কবাকে ঘাটতি ব্যঘ বলে। সবকাব নিজস্ব সঞ্চিত অর্থ 
উঠাইয়া লইয! অথবা! দেশেব কেন্দ্রীধ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ লইযা এ ঘাট তি পৃবণ কবে। 
এই কাবণে সবকাবী নগদ জমাব পবিমাণ হ্রাস পাইলে অথবা! স্বল্পকালীন সবকাবী খণেব পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইলে প্রচলিত অর্থে যোগান বুদ্ধি পা এবং ইহাকেও ঘাটতি ব্যযেব অঙ্গ বলা হয। 
কিন্তু যে পবিমাণ সবকাবী নগদ ভমা হ্রাস পাইবে অথবা যে পবিমাণ স্বল্পনকালীন সবকাবী খণ 
গ্রহণ কব! হইবে, ঠিক সেই পবিমাণ অর্থ যদি পাওন! বিদেশী মুদ্রা তহবিল (23০: ) হইতে 
উঠাইয়া লওয়া হয তবে অর্থেব মোট যোগান বৃদ্ধি পায না। 

সাধাবণত যুদ্ধ অথব| জরুবী অবস্থায় এই নৃতন অর্থ সৃষ্টি ( অর্থাৎ ঘাটতি ব্যয) কবিষা 
বাজেটেব ঘাটতি পৃবণ কৰাৰ চেষ্টা হয। সাধাবণ শান্তিপূর্ণ অবস্থা ইহা! বিপদজনক ও 
অযৌক্তিক বলিযা' মনে হইতে পাবে । কীনস্ বলেন বাণিজ্যক্রজনিত অর্থনীতিক মন্দা 
প্রাতিরোধেব জন্য এবং উন্নয়নমূলক ক'জেব জন্য ঘাটতি ব্যযেব পন্থা স্থায়িভাবে অবলম্বন 
কবা উচিত। 

ঘাটতি ব্যয়ের পক্ষে যুক্তি 
(48428 £0 2৪ চা 00 

১, সমাজে পূর্ণনিযোগ (দ01-6101)1050)916) নিশ্চিত কবিবাব জন্য সমাজের 

ঘোট ব্যয়কে যতখানি উচ্চস্তবে ধবিষ! বাখা দবকাব একমাত্র ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমেই তাহা 
পফলভাবে কব! যায়। ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীবা সবকাব আয় ও ব্যয়েব মধ্যে সমতার 
€108180090. 7১০9% ) নীতিতে গভীবভাবে বিশ্বাস কবিতেন। ঘাটতি বাজেটেব তীহাব। 

ছিলেন ঘোবতব বিরোধী । সরকার আয অপেক্ষ! অধিক ব্যয় কবিলে মুদ্রাম্ীতির ভিত্তি' 
রূচিত হয় | ইহাই ছিল তাহাদের বিশ্বাস। আধুনিককালে বাজেটেব সমতাব (19919506. 
1808৮) নীতিকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় নাঁ। কীন্স যে তত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহ। মূলত 



এহ য্সমাজে পুণীনজীগ হাতি কারভে প্রবাসামগ্রার যে পাষাণ 'সামাগ্রক চাইদা দবকার, 
সাধাবণ অবস্থায় সেই পরিমাণ চাহিদা সমাজে শস্য হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সরকারী 
ব্যয়ের মাধ্যমে সমগ্র আয় স্থ্টি করিঘা সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি কবা যায়। কিন্তু সরকারী ব্যয়ের 
সন্ত প্রয়োজনীষঘ আয় চিবাচরিত স্থত্র হইতে অর্জন কবা সম্ভব হয় না। সেই ক্ষেত্রে ঘাটতি 
ব্যয়ের মাধ্যমে ( অর্থাৎ নৃতন অর্থ সথ্টি কবিয়া ) সবকারী ব্যয় নির্বাহ কবিলে পূর্ণ নিযোগের 
অবস্থ। স্থষ্টির উপযোগী সমাজেব সামগ্রিক চাহিদ কে প্রযোজনীষ স্তরে লইয়া আসা যায়। 

২, সমাজেব অব্যবহৃত উপকবণসমূহেব যথোপযুক্ত ও স্ুষ্ু ব্যবহাব স্থনিশ্চিত করিবার 
জন্য ঘ'ট্তি ব্যয়েব পন্থ। উপযোগী । ইহাতে উৎপাদন কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে, 
সুদ্রাম্ষীতিজনিত মূল্যস্তব বৃদ্ধিব বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না। 

৩. স্বল্লেন্নত এবং অনুন্নত দেশেব অর্থনীতিক উন্নয়নের পবিকল্পনাব বূপায়ণেব জন্য এই 
পন্থা বিশেষভাবে কাধকবী। এই সকল দেশেব পক্ষে কেবলমাত্র কবধার্ধ এবং খণ সংগ্রহের 
দ্বাবা পর্যাপ্ত পবিমাণ অর্থ সংগ্রহ কবিয! বৃহৎ উন্নবন পবিকল্পন[ব কার্ষস্থচীকে সফল কবা সম্ভব 
নহে। তাই খাটুতি ব্যষেব মাধ্যমেই প্রঘোজ্বনীঘ অধ সংগ্রহ কবিযা অর্থনীতিক উন্নয়নকে 
ত্ববাপ্বিত কবা এই সকল দেশেব সম্মুখে অন্যতম পথ । 

৪. বাণিক্াচক্রজনিত অর্থনীতিক মন্দাব ফনে সখাজে যখন বাবস|-বাশিজোর বিপর্যয় দেখা 
দেঘ, ব্যক্তিগ 5 বিনিযোগও শিম্নস্তবে আসিয়া দাডায, তখন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিনিয়োগের 
দ্বাবা মন্দাব কবল হইতে অর্থনীতিকে টানিষ|। তোলা যায না। এই অবস্থা ঘাট্তি ব্যয়েই 
মাধ্যমে সবকাবী ব্যষ প্রযোজনায় উৎসাহ উদ্দীপন। হ্ষ্টি কিয়| ব্যপ্তিগত বিনিষোগকে ত্বরাস্থিত 
কবে। 

ঘাট তি ব্যয়ের বিপক্ষে যুক্তি 
(08535 8081157 056101 7 হও ০1 

১. ঘাট্তি ব্যয়েব আশ্রয় গ্রহণ কবলে সবক'বেব বেহিসাঁবী ব্যয়ের ঝৌক দেখা 
দিতে পাবে। স্থবিবেচনাপূর্ণ 'নিতবামিতাব নীতি হইতে সবকাব বিচ্যুত হইতে পাবে। 

২, ঘণ্টুত বাধে নীতি একবাৰ গ্রগণ কবলে উঠাকে ফুক্েপুর্ণ সীমাব মধ্যে ধবিয়া রাখা 
সবকাবেব পক্ষে অপম্তব হইতে পাবে । কাবণ, কোন্ পর্যায় প্ধন্ত ঘাট্তি ব্যয় করা হইবে সে 
সম্বন্ধে স্থচিন্তত কোন সিন্ধান্ত গ্রহণেব পথে নান। অস্থবিধা দেখ। দিতে পাবে। একট। সীমার 
পবেও ঘাট্তি ব্যয় কবিতে থাকিলে কুফল দেখ। দিবেই, স্থতবাং সীমা নির্বাবণের প্রশ্ন 
গুরুত্বপূর্ণ । 

৩. ঘাট্তি ব্যয়েব মাধ্যমে সবকাবী উদ্ভোগে বিনিয়েগ হইতে থাকিলে ব্যক্তিগত উদ্চোগে 
বিনিয়োগ ব্যাহত হইতে পারে। 

৪, স্বল্পেন্নত ও অনুন্নত দেশে অর্থশীতিক উন্নপ্ননেব পথে অন্তরায় (190661909018 ) 
বছবিধ। উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিব জন্য প্রম্ধোজনীয় পু'নগিদ্রবা, শিল্পজ্ঞান ও নৈপুণোর 
অভাব এই দেশগুলিব অন্যতম সমস্া । এই অবস্থায় ঘাটতি ব্যমেব মাধ্যমে সরকাবী ব্যয় 
মূল্যস্তবকেই কেবল বৃদ্ধি কবিবে। 
ভাবতে ঘাটতি ব্যয়ের পক্ষে যুক্তি 
(০46. 707 05610 £18101130 [৫ ম014 

প্রথম পবিকল্পনাব আয়তন খুব বড় ছিল ন! বলিয়া অর্থনংস্থানের প্রশ্নে ঘাটতি ব্যয়ের সমস্ত 
বিরাট আকাবে দেখ! দেয় নাই। তবুও ২৯* কেটি টার্কাইী ঘত ঘাটতি ব্যয় কর! হইবে বঙগিম্া 
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্ ১.2 সি 

মোটামুটি হিসাব কবা হইয়াছিল ।, এই পরিমাণ ঘাটতি, ব্যয় করিষ্ণে' অভ্যস্তরাণ অথনীতিতেও, 
অর্থের প্রকৃত যোগান বৃদ্ধি পাইত না, কারণ ইংলগ্ের নিকট ভারতের ২৯০ কোটি "টাকার 
স্টার্সিং পাওনা উঠাইয়। লইয়। উভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা যাইত। বৈদেশিক সাহায্য যে 
পরিমাণ পাও! যাইবে বলিষা হিস'বে ধবা হইয়াছিল তদন্থুরূপ না পাওয়াতে, অর্থ সংস্থানের জন্য 
৩৩৩ কে.টি টাকার মত ঘাটুতি ব্যঘ্র কবিতে হয়। ভারতীয় অর্থনীতিতে এই ঘাটতি ব্যয়ের 
কুফল নানা কারণে গভীর সংকটের কৃষ্টি করে নাই। 

কিন্তু দ্বিণীয় পরিকল্পনাকালে ঘ'ট্ তি বায়ের প্রশ্ন বড় হইয়া দেখ! দেয়। দ্বিতীয় পরি- 
কল্পনার আয়তন বড হওয়াতে ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থসংস্থানের চিরাচরিত উৎসগু:লকে যথাসাধ্য 
ব্যবহারের চেষ্ট। কর! হয়। তৎসত্বেও সরকারী ক্ষেত্রেব পরিকল্পিত মেট ৪৮০০ কেটি টাকার 
ব্যয় নির্বাহের ভন্য অভ্যন্তবীণ ও বৈদেশিক সুত্রে মাত্র ৩৬০০ কে টি ট.কার সংস্থান হিসাবের 
মধ্যে আসে। অনিবাধ কারণে তাই অবশিষ্ট ১২০০ কে.টি ট.ক। ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমেই 
সংগৃহীত হইবে ইছাই ধার হয়। প্রত পক্ষে ঘট্তি ব্যর হয় ৪৪৮ কে।টি টকা । তৃতীয় 
পরিকল্পনায় অমুমিত ঘাটুতি ব্যয় ৫৫০ কে।টি টাক।। 

ভারতের উন্নযন পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘ ট্তি ব্যয়ের যুক্তিগ্ু€ন নিয়ে আলোচিত হইল । 
১. পরিকল্পনার ব্যয় নিধাহের জন্য চিরাচবিত উতসগুলর মাধ্যমে যে অর্থ সংগীত 

হইবে বলিয়া অনুমিত হয় তাহা গ্রযোজনের তুলনায় পথাপ্ত নহে। স্থৃতরাং ঘাটতি ব্যয়ের 
মাধ্যমেই অবশিষ্ট অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থ। কবিতে হয়। 

২. ভারতের মন স্বল্পোন্নত দেশে অধিকতর বি নুয়োগের দ্বার। অব্যবহৃত উপকরণসমূহকে 
পূর্ণতর ব্যবহাব কবিষ। নৃহন কর্ম শ্ষ্ট ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে ঘট্তি ব্যয়ের 
প্রয়োজনীয়ত। ধহিয় ছে। 

৩, ভান্তেব মত হ্বক্পোন্নত দেশে বিরাট অর্থবহিভূত ক্ষেত্র (0017-77)017656& 
80০০1 ) রহিয়াছে । অর্থনীতিক উন্নয়নের সাথে স'থে অর্থমন্তভূক্তি ক্ষেত্র (10701)961560 
৪9০%০৮ ) সম্প্রসারিত হইতে থাকিবে এবং অর্থবহিভূতি ক্ষেত্র ক্রমশঃই সংকুচিত হইতে 
থাকিবে। সম্প্রপারণশীল অর্থঅন্ততুক্ ঙ্গেত্রের ক্রমবর্ধমান অর্থের চব্দা মিটাইতে নৃতন অর্থ 
সষ্টির প্রয়োজন হইবে । ইহা ছাড়া অর্থনাতিক উন্নঘনের সাথে সাথে উৎ্প|দনবৃদ্ধি ঘটিতে 
থাকিলে ব্যবসাবাণিদ্য ইত্যাদির গুযোজনে অতিরিক্ত অর্থের চাহিদ1 কৃষ্টি হইতে থাকিবে । 
ঘাটুতি ব্যমের মাধ্যমে নূন অর্থ স্ষ্টি হইয়া সেই চাহিদা মিটাইতে সাহায্য করে। 

৪. পরিকল্পনার প্রয়োজনীম টাকা ঘটুতি ব্যযের দ্বাব। সংগ্রহ ন। করিলে অবশিষ্ট 
উৎসগুলি হইতে তাহা করিতে হইত | অবশিষ্ট উৎসগুপ হইল কন, জনসাধারণের নিকট 
হইতে খণ ও বৈদেশিক সাহায্য । প্রতিটি পরিকল্পন্শক'লে এই তিনটি সুত্র হইতে যথাসম্ভব 
অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা কর। হইবে এই ভিত্তিতেই হিপাব করা হয়। এই অর্থ সংগ্রহের 
উদ্দেশ্তে প্রচলিত করের উপরেও অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়৷ অর্থসংগ্রহ করিতে হইতেছে । 
ইহার একটা সীম। আছে। প্রয়োজনীয় যাবতীয় অর্থ শুধু কর হইতে সংগ্রহ করা অসম্ভব | 
কারণ ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের অধিক কর গুদানের ক্ষমতা নাই। নানাবিধ করে 
ভারাক্রান্ত জনসাধারণ কর প্রদান ক্ষমতার চুডাস্ত সীমায় আসিয়া পৌছাইয়াছে। অথসংগ্রহের 
অপর তুত্র হইল জনসাধারণের নিকট হইতে খণ। ভ.রতের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র হইতে এই 
স্থত্রে খুব বেশি অর্থ সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন। ঘটুতি ব্যয়ের পথ পরিহার করিলে এই 
সুত্রে আরও বেশি অর্থ সংগ্রহ কাঁদতে হয়। ইহা অসম্ভব। অর্থসংগ্রহের অবশিষ্ট সুত্ত 



৪৬৯ 

হইল বৈদেশিক খণ। বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কত্ত হইবে তাহা জাতীয় ও 
আস্তর্জাতিক অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ঘটনাব দ্বার! অনেক পবিমাণে নির্ধারিত হয়। স্ৃতরাং 
স্থত্র হিসাবে ইহা অনিশ্চিত। 

স্থতবাং এই পবিস্থিতিতে ঘাটুতি ব্যষেব মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ কব! অপবিহীর্ধ পশ্থা হিসাবেই 
গৃহীত হইযাছে। 

ভাবতের বিপুল পরিমাণ ঘাট্তি ব্যয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি 
0০535 08115717008 102570119795খ17017৭0 হা 014 

ভাবতে অর্ধথক ঘাটুতি ব্যষেব, বিশেষণ, দ্বিতীষ পবিকল্পনাকালে ১২০০ কোটি টাকাব ঘাটতি 
ব্যষেব সিন্ধান্তকে অনেকেই সমালোচনা কবিয়াছেন। অধ্যাপক ক্যালডব (7109 )-এক' 
মতে ভাবতীয অর্থনীতিতে ৮০০ কোটি টাকাব অধিক ঘ'টুতি ব্যয কবা উচিত নহে । অন্যান্য 
অর্থনীতিবিদগণ ও ঘ টতি ব্যমেব পবিমাণ আব হাস কবাব পক্ষে মত প্রকাশ কবিযাছিপেন। 
ভাবতীঁষ অর্থনীতিতে ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয্বে নীতিকে নিয়লিখিত কাবণে 
বিবোধিতা কবা হইয়াছিল । 

১. এই ঘাটতি খাধেব ফলে মুদ্রাম্ফীতিজনিত মৃন্যস্তৰ শীব্রভ বে বৃদ্ধি পাইবে । শুধু 
তাভাই নহে । নৃতন অর্থ ুষ্টিব ফলে দেশেব ব্য।ঙ্কসমূহেব আমানত এুদ্ছি পাইবে । এই কাবণে 
ব্যাক্কদমুছ বিপুল পবিমাণ খণ স্পট কবিতে থাকিবে । ফণো মৃশ্যস্তব আবও উ্বগতি পা 
কবিবে। ইহানে পবিকল্পনাব বিপুল বাৰা সৃষ্টি হইবে। 

২. কীন্স্ প্রমুখ অর্থনীতিবিদদেব মতে গেশে অব্যবহৃত ব| স্বল্প ব্যবহৃত উপকবণ থাকিলে 
ঘাটতি বাষেব ফলে উতপাদ্ণপুখ্ি ঘটে, মুদ্রান্ীতিজনি ত মৃণ্যপ্তব গৃ্ধি ঘটে ন। কিন্তু ভাবতে 
কাবিগবিজ্ঞান সম্পন্ন কুশী শ্রনিক, পুঁজিদ্রব্য ও বিশেষ ধবনেব অন্যাবশ্তক কাচামালেব অভাব 
বহ্যাছে। ফলে ঘটতিব্যস কবিপশেও ভোগ্য দব্যেব উৎপাদন প্গকালেব মধ্যে আশ।মুৰপ 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে না। এদিকে ঘ।ট তি ব্যষেব ফলে জনপাধাবণেন আয বুদ্ধি পাইতে 
থ|কিনে উহাব| বাখত আঘ ব্য? কিতে উন্ুথ হইবে । অিথিক্ত চাহিদা ও স্বল্প যোগনেব 
ফলে একমাত্র মৃণ্যস্তবই বুদ্ধি পাইতে থাকবে । উপবন্থ দ্বিশীষ পবিকল্পন'তে মূল ও ভাবী 
শিল্পেব উন্নানেব উপবে গুকত্ব আনোপ কব| হব, কিন্তু ভাগাদ্রব্য উত্পাদনকাবা শিল্পের 
উন্নানেব বিশেষ উপযুক্ত কাধকম বাখ। হঘ নাই। এই ধবনেব উন্নঘনমূলক পবিকল্পন।য় বিনিমোগ 
এবং উৎপাদনের মধ্যে বহুমমঘ চলিষ! যায় । ফলে বিশিমোগ ব্য একদিকে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, 

জনপাধাবণেব আয়ও বাঙিতে থাকে কিন্তু উৎপাদন-বিলম্বেব জন্য মুদ্রাম্ফীঠিই ঘটিয়৷ থকে । 
দ্বিতীয় পবিকল্পনাব শ্ষেব দুই বসব হইতে আবস্ত কবিষা তৃতীঘ পব্কল্লনান চাবি 

বসব ধবিষ! দেশেব পাইকাবী ও খুচব! মৃ-যস্তব ঘে ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে 
তাহাতে ভাবতীয় অর্থনীতিতে মুদ্রাম্ষমীতিব আশঙ্ক| নহে, বাস্তব ও প্রহ্যক্ষ বুঁফন অর্থনীতিৰ 
ভিত্তিকেই সন্কটাপন্ন কবিয়া তুলিতেছে ॥ উপবস্থ, ঘাটতি ত্যযকে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে 

৫৫০ কোটি টাকাব মধ্যে সীমাবদ্ধ বাখাব প্রস্তাবও কাষকবী হইল না। তৃতীয় পবিকল্পনাব 
তিন বৎসবেব মধ্যেই ৬১৬ কোটি টাকাব ঘাটতি ব্যঘ অপবিহার্ধ হইয়া পভিল। এই ভাবে 
্কান্তহীন বিষচক্রেব মধ্যে দেশেব অর্থনীতি অসহায় ভবে আবতিিত হইতেছে । ইহাই 
বোধ হয় ঘাট্ু,ত ব্যয্নেব মাধ্যমে পবিকল্পনাব অর্থসংগ্রহের অশুভ পবিণ।ম। 



ভারতেন্র লক্চবাষক পারকলপনাসনু 
॥ 17772 5 £/02 1901 ১12 

প্রথম পঞ্বাধিক-পরিকল্মন। 
শুনা) 1791 ছা, ৮০৬৮ ০1৮ 

€গোড়ার কথ 
ভাবতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্ধকাল ১৯৫১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের 

মার্চ মাঁস পর্যন্ত । এই পরিকল্পনাব প্রাবস্তকালে ভাবতেব অর্থনীতিক জীবন নানাবিধ সমস্তায় 
জর্জরিত হইয়া! পড়িয়াছিল। খাগ্যঞ* ও কাচামালের তীব্র অভাব, শিল্লেব উৎপাদনক্ষমতাকে 
পূর্ণব্যবহাবে লাগাইবাব অক্ষমতা, পবিবহণ ও সংসবণের বিপধন্ত অবস্থা, দেশবিভাগের 
ফলে বিপুল সংখ্যক শবণার্থীব পুনর্বাসনেব সামাজিক মানসিক ও অর্থনীতিক সমস্থা, মুদ্রাম্ফীতিব 
চাগ, বৈর্দেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্ধৃত যুদ্ধ পরবর্তীকালে আবন্ধ উন্নয়ন 
প্রকল্পগুলির মধ্যে পাবস্পবিক সমন্বযষেব অভাব এবং উহাদের আর্ধিক সংকট, এবং নবগঠিত 
বহুরাজ্যেব শাসনযস্ত্বেব দুর্বলত-_এবপ পটভূমিকাষ প্রথম পবিকল্পনা বচিত হইযা যাত্রা শুরু 
কবে। তাই প্রথম পবিকল্পনা ভাবতেব অর্থনীতিব প্রযোজনীযতা এবং প্রাঞ্তব্য উৎপাদন 
সম্পর্কে একটি সৃসমঞ্স ও স্থসমন্িত দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থিত কবে। স্থশৃংখল অগ্রগতির 
ভিত্তিস্থাপনেব জন্য এবং অর্থনীতিব ভাবসাম্মেব পুনরুদ্ধাবের জন্য উন্নযনকার্ধের অগ্রাধিকাব 
নির্দেশ করিয়৷ এই পবিকল্পন! ছক তৈযাবী কবিযাছে। 

প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (0৮15০0৮5৪ ) £ প্রথম পরিকল্পনাব উদ্দেশ্ঠ প্রধানত 
ছুইটি£ ১. যুদ্ধ ও দেশবিভাগেব ফলে অর্থনীতির যে ভারসাম্য নষ্ট হইযা গিষাছে তাহাব 
পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এবং, ২. একই সঙ্গে জাতীয় আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি ও 
জীবনযাত্রার মানেব ধাবাবাহিক উন্নতি নিশ্চিত কবিবাব জন্য সুষম ও সর্বাঙ্গীণ উন্নষন কর্ষ- 
প্রক্রিয়ার উদ্যোগ গ্রহণ । ও 

পরিকল্পনার ব্যয় (05685 ০£ 10155 1192) £ প্রথমে এই পবিকল্পনাষ ২০৬৯ কোটি 

টাকা ব্যয় হইবে ধরা হইযাছিল। পবে দংশোধিত হিসাবে ২৩৭৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে? 

বলিয়া স্থিব হয়। কিন্তু গ্রথম পৰিকল্পনাষ প্রকৃত মোট ব্যযের পরিমাণ ১৯৬০ কোটি টাকা। 
সংশোধিত হিসাবেব ২৩৭৮ কোটি নিয়লিখিত খাতে বন্টিত হয £ 

মোট ব্য মোটব্যযেব প্রকৃত ব্যয প্রথম পবিকল্পনায় কৃষি, সেচ 
কোটি টাকা শতকবা ভগ _ কোটি টাকা এবং শক্তি উৎপাদনের উপরে 

কষি ও সমাজোন্নয়ন ৩৫৪ ১৪৪ ২৯১ সর্বাধিক জোর দেওঘ। হয়। 

সেচ ও শক্তি ৬৪৭ ২৭২ ৫৭০ পরিবহণ ও সংসবণের 
শিল্প ও খনিজ ১৮৮ ৭৯ ১১৭ পুনর্বাসনের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব 
পরিবহণ ও সংসবণ ৫৭১ ২৪০ ৫২৩ আবোপ কবা হয়। এইগুলির 

সমাজসেবা ৫৩২ ২২৪ উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ 
৪৫৯ করার ফলে স্বভাবতই শিল্পের জনতা 

বিবিধ __ ৮৬. __৩৬ :____ অধিক বিনিয়োগ সম্ভব হয় নাই। 
*৩৭৮* ১৩৩ ৩ ১৪৯৩০ ফলে শিল্প সম্প্রসারণের ভর 

প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর ছাড়িয়া দেওয়। হয়। 

8৮ 
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৭ হইলেও) গা বানের বইও কোঁষ্ট 

রঃ চস 2 

কোটি টাক! শতকরা প্রথম পরিকল্পনার সংগ্রহের 
লট নী 

কর রাজন্ব ও রেলপথ হইতে উত্ত্ব ৭৫২ ৩৮ ব্যাপারে বিশেষ কোন অন্ুবিধার 

বাজার হইতে খণ ২০৫. ১১ কৃষ্টি হয় নাই। ভারতের স্টার্িং 
সল্প সঞ্চয় ৩০৪ ১৬ পাওন! ২৯০ কোটি টাকাব অধিক 
মৃূলধনখ।তে অনন্ত প্রাপ্তি ১৭৮ ৯  ঘ।ট্তি ব্য করা হইবে না বলিয়া 

বিদেশ হইতে সাহাধ্য ১৮৮ ১০ স্থির করা হয়। কিন্ত গ্রক্কত 
ঘাট.তি ব্যয় ৩৩৩ ১৬ পক্ষে ৩৩৩ কোটি টাকার মত 

১৯৬০ ১০০  ঘাটুতি বায় করিতে হয়। তাহার 

কারণ আশানুরূপে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়! যায় নাই । 

বিভিন্ন ক্ষেত্রের উত্পাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য (1:51£669 ০01 19:০000066028 ) ৫ 

ক. কৃষির কার্ধক্রম ; পরিমার্জিত হিলাবের ২৩৭৮ কোটি টাকার মধ্যে ১০৯১ কোটি 
টাকা (৪২%) কৃষি, সমাজোন্বয়ন, সেচ ও শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যয়ের কথা বল! হয়। 
ইহাতেই কুষ ও আনুষঙ্গিক কারধক্রমের উপর কতথানি গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছিল তাহ৷ 
বুঝ। যায়। কৃষিজ উৎপাদ্নর ক্ষেত্রে উৎপার্দন বৃদ্ধির লক্ষ্য এইভাবে নির্দিষ্ট হয় : খাছ্যশশ্য 
১৪%,পাট ৬৪%, তুলা ১৪%, ইক্ষু ১৩% এবং তৈলবীজ ৮%। কৃষির নানাবিধ সংস্কারের 
মাধ্যমে এই সকল লক্ষ্য পুবণ করা স্থির হয়। সংস্কারগুলি এইরূপঃ সমবায় পদ্ধতিতে চাষ, 
সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, মৃত্তিক। সংরক্ষণ, বনভূমি রচনা, আবাদযোগ্য জমির পুনরুদ্ধার, বিক্ষি€ 
জমির সংবদ্ধকরণ, সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা, ভূমিন্বত্বব্যবস্থর সংস্কার, সমাজোমনঘন পরিকল্পনা) 
এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ইত্যাদি। মাট ৬ কোটি একর জমি সেচকার্ষের অন্ততৃক্ি 
হইবে, এবং প্রথম পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত ১৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিছ্যুৎ উৎপাদন হইবে 
বলিয়া লক্ষ্য স্থির করা হয়। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার উপরে 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হয এই কারণে যে ইহাদের মধ্য দিয়া গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী- 
দিগকে আত্মনির্ভরশীল হইতে সাহায্য করা যাইবে, জনমানসে উত্সাহ উদ্দীপনা হৃঙ্ি করিয়া 
পরিকল্পনার স্থানীয় কার্যক্রমকে সফল রূপদানে গণসহযোগিতা লাভ করা যাইবে। 
থ. শিল্পসংক্রান্ত কার্যত্রম ঃ প্রথম পরিকল্পনায় রুষি কারধক্রমের জন্য বিপুল 
ব্যয়বরাদ্দের গ্রয়োজদ' দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মিটাইয়। শিল্পগ্রসারের জন্য বিনিয়োগ করিবার 
মত অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। তাই প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে শিল্পায়নের 
কার্যক্রমের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা যাঁয় নাই। সরকারী উদ্োগে শুধুমাত্র কয়েকটি 
শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িম। তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ কর! হয়। শিল্পায়নের কার্ধক্রমেব জন্য প্রধানত 
বেসরকারী উদ্যোগের উপরেই নির্ভর করা হ্য়। পরিকল্পনার পরিমার্জিত ২৩৭৮ কোটি 
টাকার ব্যয়বরাদের মধ্যে ১৮৮ কোটি টাক! বাস্্ীয় উদ্যোগে শিল্পায়নের জন্য বরাঙ্গ বরা হু । 
ইহার মধ্যে ১৫৭ কোটি টাকা বৃহদায়তন এবং মাঝারি আয়তনের শিল্পে ১ কোর্টি টাকা 
খনি শিল্প এবং ৩০ কোটি টাকা কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্ত বরাদ্দ করা হয়। পরিকল্পন! 
কমিশন বেসরকারী উল্চোগের ক্ষেত্রে ৪২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কার্যক্রম রচনা! করেন। 

২৮ [হা] 



৬১ ট লক্ষ্য, পুরপের বাড রায়ান রানার 
বি কিন্তু কি কাব এই আঁ হও ইইক়ে সে বিদ প্রিধ্রনা। কৃমিপ 

জন্য ৫৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ কর! হয়| ইহার মধ্যে তের জন্য ২৬৭ ৪ টাকাও 
রাজপথ ও পথ পরিবহণের জন্য ১৪৭ কোটি টাকা নিদিষ্ট কর! হয়। বিপধস্ত পরিবহণ 
ও সংসরণের পুনর্বাসনের উপরেই প্রথম পরিকল্পনাষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইহার আধুনিকীকরণ 
ও সম্প্রসারণের কাজে গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। ঘ. সমাজকল্যাণ 2 এই দ্গেজের 
বরাদ্দ ।বায়ের পরিমাণ ৫৩২ কোটি টাকা। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, গুহনির্যাণ ইত্যাদি 
বিষযের উন্নতিব ছ্বারা দেশের মানবিক উপাদানের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা কবা হইবে। 
. কমনংস্থান ঃ ভারতের প্রথম পরিবল্পনা রূপাষণের ফলে প্রাম ৫৭'৫ লক্ষ লোকের 
জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থান এবং কুটিব শিল্পের ন্গেত্রে প্রায় ৩৬ লক্ষ লোকের পূর্ণতর 
নিয়োগের ব্যবস্থা! হইবে বলিযা ধবা হয। 

প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতি (:&01916521061065 06101761156 01815) 

পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে গ্রথম পরিকল্পন! উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাত করিয়াছে। 
প্রথম পরিকল্পনায় বিভিন্ন ন্ষেত্রের অগ্রগতিব আলোচন! নিয়ে করা হইল। 

১, মোট ব্যয় ঃ প্রথম পরিকল্পনায় ২০৬৯ কোটি টাকার ব্যঘ হইবে বগিষ! হিসাব 
করা হয়। পরিমাজিত হিসাবে উহ। ২৩৭৮ কোটি টাকাধ লইয়া যাওয়া হয়। এই পরি- 
কল্পনা প্ররুত ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৬০ কোটি টাকা । ইহা হইতে দেখা যায় যে সামগ্রিকভাবে 
নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে পরিকল্পন| সফল হয নাই। 
এ জাতীয় আয় ঃ পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয এবং মাথাপিছু আয় (১৯৪৮-৪৯ 

সালের মূল্যস্তব হিসাবে ) যথাক্রমে ১৮%এবং ১০৮% বৃদ্ধি পায়। সবকারী এবং বেসরকারী 
ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগ পরিকল্পনার পাঁচ ধত্সবে ৩৫০০-৩৬০০ কোটি টকা হইবে বলিয়! 
লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইলে 9 ছুইক্ষেত্রে মোট প্ররুূত পক্ষে ৩১০০ কোটি টাকার মত বিনিযোগ হইয়াছে । 
অর্থাৎ জাতীঘ আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য পৃবণ হইলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্য পুবণ হয নাই। 

৩. কৃষিক্ষেত্রের উত্পাদন 2 খাগ্শস্তেব উৎপাদনে পাচ বৎসরে ১৮% বুদ্ধি 
পরিলক্ষিত হয়। বাণিজ্যিক শস্তের মধ্যে তৈলবীজ ও তুলার উৎপাদন লক্ষ্য ছাডাইয়! গেলেও 
পাট ও ইক্ষুর উৎপাদন বুদ্ধি লক্ষ্যে পৌছাইতে পারে নাই। 

৪. সেচ ও শক্তি পরিকল্পনাকালে মোট ১ কোটি ৬৩ লক্ষ একর জমি সেচের 
অস্তভূক্ত করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াট 
বৃদ্ধি পায়। 

৫. শ্রিল্পোৎপাদন 2 মিলজাত বস্ত্রোৎপাদন পক্ষ্য ছাড়াইয়! যায়, চিনি, সেলাইকল, 
কাগজ, কাগজের বোর্ড, সাইকেল ইত্যাদির উৎপাদন লক্ষ্য পূরণ করে। কয়েকটি 
ব্রব্যের উৎপাদন লক্ষ্য অতিক্রম করে ; যেমন সিমেন্ট, ভারী রাসাযনিক ভ্রব্য, ইঞ্ষিনীমারিং 
শিল্পজাত দ্রব্য ইত্যাদি। ইম্পাত শিল্প সম্প্রসারণের কাধন্থচী ব্ধপায়ণে বিলম্ব হয়। 

৬. রেলপথ £ পরিকল্পনাকালে ৩৮* মাইল নৃতন রেলপথ স্থাপন করা হয়। উপরস্ত 
যুদ্ধকালে যে ৪৩০ মাইল রেলপথ তুলি! দেওয়া হইয়াছিল তাহা! পুনরায় স্থাপিত হয়। 

৭. সামাজিক (বাঃ এই ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। 



(823৮ এ সর 
থম এবিনপরিিাাী বাধা ও শিল্পে উৎপাদন সৎ রন 

এতিঠানগত পবিবর্তন সাধিত হঁয়। পরিকল্পনা ১ রি যে ( পরিবনা 
প্রচুর উদ্দীপনা ও আগ্রন্র সথষ্টি কবে। পৰিকল্পনায় ৩৩৩ কোটি টাকা পবিমাণের বডি: ব্যয় 
কবা হইলেও মূল্ন্তব বৃদ্ধি পায় নাই, ববং উহা পবিকল্পনাব প্রাবস্তকাল অপেক্ষা ১৩% স্তর 
পায় । লেনদেনের উদ্বত্তেব ক্ষেত্রে ( 1)%121100 0£ 1)/51]191813 ) অবস্থ। অন্থকুন্দ 

ছিল। এই সকল উজ্জন দ্রিক সব্বেও প্রথম পবিকল্পনাকালে নানাদিকে গুরুতব ত্রণট 
পরিলক্ষিত হয়। 

যথাঃ ১. ২৩৭৮ কোটি টাকাব অন্থমিত ব্যষেব মধ্যে মাত্র ১৯৬০ কোটি টাকা প্রকৃত- 
পক্ষে ব্যয় হইযাছে। ইহা নিঃসন্দেহে পবিকল্পনীব ঝচনা ও রূপায়ণ সংক্রান্ত ক্রটি। ২. কৃষি 
উন্নয়নে উপবে বিশেষ গুরুত্ব দেওযাব ফলে বৃহদাযতন শিল্প উন্নয়ন অবহেলিত থাকে । যে স্বল্প 
অর্থ বৃহদায়তন শিল্লেব উন্নঘনেব জন্য ববাদ্দ কব! হটযাছিল তাহাও ব্যয় কব! হয় নাই। ইহাতে 
শিল্পপ্রস বেব ভিন্তর চিত হইতে পাবে নাই এবং কর্মসংস্থানও প্রযোজনান্ুরূপ বৃদ্ধি পাঁয় নাই। 
৩. পৰিকল্পনা কি উন্নযনের জন্য দীর্ঘ সময়দাপেন্ম গ্রকল্পেব উপবেই অধিকতর গর্ত 
আবোপিত হইব।এ ফলে স্বল্লসময়সাপেক্ষ প্রকল্পগুলি অবহেলিত হয়। ইহাতে কষি-উত্পাদন 
আশানুরূপ হইতে পাবে নাই। ৪. পবিকল্পনা কমিশন দেশেব বস্তগত (101,510) ) 

এবং মানবিক (1)101)021) ) সম্পদেব নিভূলি হিসাব কবিয়৷ পবিকল্পন। বচনার দ্রিকে নজব দেন 
নাই। পবন্ত অর্থগত উপকবণেব (11721)01] 83001083 ) উপবে প্রধানত নির্ভব 

করিয়াছেন। ফলে বিবিধ উপকবণেব অভাবে পবিকল্পনাব অনেক লক্ষ্যই পূর্ণ হয় নাই। 
এই সকল ক্রটি সত্বেও ইহা অনম্বীকূর্ধ যে প্রথম পবিকল্পনা ভ বন্দেব অর্থনীতিক অগ্রগতিব 
গ্রাথমিক সোপান। গতিহীন অর্থনীতিতে গতিশীপতা৷ সঞ্চাব কবিয়াছে এই পবিকল্ননা। 

ঘ্রিতায় পঞ্চবাধিক পরিকল্মনা 
থলি ৪000) 17 7251৬ 17৮14 ৭ 

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (4১155 & 00৮19০65৮99 ) £ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 

কার্কাল ১৯৫৬ সালেব ১ল| এপ্রিল হইতে ১৯৬১ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যস্ত। দ্বিতীয় 
পরিকল্পন। গ্রকু তপক্ষে প্রথম পবিকল্পনারই সম্প্রসাবিত রূপ। গ্রামীণ ভাবতেব পুনর্গঠন, শিল্পের 
অগ্রগতিব ভিত স্থাপন, দেশেব জনসাধারণেব সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ এবং বঞ্চিত অংশের 
ব্যাপকতম স্থযোগ-হ্থবিধাব ব্যবস্থা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সামগ্্তপূর্ণ উন্নয়ন, মোটামুটি- 
ভাবে এইগুলিই ছিল দ্বিতীয় পবিকল্পনাব সাধাবণ লক্ষ্য । সমাজতাস্ত্রিক ধা'চেব সমাজ গঠনই 
এই পবিকল্পনার মূল উদ্দেশ্ত। ইহাব অর্থ এই যে দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের মাপকাঠি 
ব্যক্তিগত মুনাফা নয়, সামাজিক ফলশ্রুতি। কেবলমাজর জাতীয় আয়ের এবং কর্মসংস্থানের 
সম্যক বৃদ্ধি নহে, পরস্ত আয় ও সম্পদ বষ্টনে অধিকতর সাম্য প্রতিষ্ঠাই অর্থনীতিক 
উন্নয়নের লক্ষ্য । এই সন্কল লক্ষ্যসাধনের জন্য নিয়লিখিত উদ্দেশ্গুলি নির্দিষ্ট হয়ঃ ১. দেশে 
জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্ত জাতীয় আয়েব উল্লেখষোগ্য বৃদ্ধি । ২, শিল্পায়নের ্ুততর 
গতি অর্জন, বিশেষ করিয়া! বুনিয়াদী ও ভারী শিল্পের উন্নয়নের উপবে প্রধান গুরুত্ব আরোপ। 
৩, কর্মসংস্থানের অধিকতব সুযোগ স্থক্টি। ৪. আয় এবং সম্পদ ভোগে অসাম হ্থাস এবং 
অর্থনীতিক ক্ষমতার অধিকতর সুষম বণ্টন । 

বিশ্গেষণে দেখা যায় উপরের লক্ষ্যগুলি পারস্পরিক সম্পর্বকক্ত । জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন 

ঠি সা নু রর 



নং সি ইস্পাত, যন্ত্রপাতি ির্ঘপ পরি ধংস 
সইতাদির উৎপাদনের সম্প্রসারণ করিতে হয়। এল রে অরগতি লা 
সমস্ত মানবিক ও প্রাকৃতিক উপকরণের ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হয়। যে গর 
ব্রবোর তুপনায় মানবিক সম্পদ স্গ্রচুর সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি স্বভাবতই অন্তত ঝুঙ্গা 
বলিয়া পরিগণিত হয়। 

বরাদ্দ ব্যয় (0495 ): দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে ৪৮* কোটি টাকা 
এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ হয়। সরকারী ক্ষেত্রে ৪৮** কোটি 
টাকার মধ্যে গ্রায় ১০০০ কোটি টাকা চলতি ব্যয়ের জন্য এবং বাকী ৩৮০* কোটি টাকা 
বিনিয়োগ ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত হয়। ৪৮০০ কোটি টাক ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ £ 

কোটি টাকা মোট ব্যয়েব শতাংশ. উৎপাদন লক্ষ্য 
কৃষি ৫৬৮ ১২ 2880575 08 2৮80100010৭ 

সেচ ও শক্তি ৯১৩ ১৮ ১. কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন ঃ 
শিল্প ও খনিজ ৮৯৩ ১৯ খাচ্ভাশস্তের উৎপাদন ৬২ কোটি টন 
পরিবহণ ও সংসরণ ১৩৮৫ ২৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭ কোটি টনে 

সামাজিক সেবা ৯৪৫ ২৯ (অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি) 

বিবিধ ৯৯ ২. ॥ পরিণত হইবে) ইহাতে টদনিক 
৪৮০০ ১০০ মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ ১৭'২ 

আউন্স হইতে ১৮৩ আউদ্ষে আসিয়া দাড়াইবে ; তুলা ৩১%, ইক্ষু ২২%, তৈলবীজ 
২৭% বুদ্ধি পাইবে ; ইক্ষুব উৎপাদনের লক্ষ্য পূর্ণ হইলে প্রাপ্তবয়স্কের চিনি ও গুড়ের দৈনিক 
মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ ১৪ আউন্স হইতে ১৭ অউন্মে আসিযা ঠাড়াইবে বলিয়া লক্ষ্য স্থির 
হইয়াছিল । অতিবিক্ত ২ কোটি ১* লক্ষ একর জমিতে সেচের সম্প্রসারণ এবং উঠার 
,কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য ঘোষিত হইয়াছিল । 

২. শিল্প ও খনিজ কারখানা প্রতিষ্ঠানসমূহের নীট উৎপাদন ৬৪% এবং পুজি দ্রব্য 
উৎপাদনকারী শিল্পদমূহের নীট উৎপাদন ১৫% বৃদ্ধি পাইবে বলিয় হিসাব করা হইয়াছিল। 
ইস্পাতের উৎপাদন ১৩ লক্ষ টন হইতে ৪৩ লক্ষ টনে এবং সিমেন্টের উৎপাদন প্রায় ৪৩ লক্ষ টন 

হইতে ১ কোটি ৩ লক্ষ টনে, এলুমিনিয়াম, ফেরো-ম্যাঙ্গানীজ এবং লৌহ মাক্ষিকের উৎপাদন 
বৃদ্ধি; খনিজ ভ্রব্যের উৎপাদন পরিকল্পনার পাচ বৎসরে ৫৮% বৃদ্ধি পাইবে ; সরকাবী ও 

বেসরকারী উক্ত মিলাইয় কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ২ কোটি ২ৎ লক্ষ টন হইবে; 
কুটির এবং কষুদ্বায়তন শিল্পের উন্নঘনের জন্ত ২০* কোটি বরাদ্দ করা হইবে বলিয়া স্থির 
হুইয়াছিল। 

৩. পরিবহণ ও সংসরণ £ নৃতন রেলপথ স্থাপন, পুবাতন রেলপথের সংস্কার সাধন, 
পাকা দ্বাস্তা নির্মাণ ও সম্প্রমারণ, যাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়ি ইত্যাদির নির্মাণে দ্বিতীয় পরিকল্পনা- 
কালে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করা হয়। 

8. সীমাঞ্জিক সেব।$ অধিক সংখ্যফ প্রাথমিক ও মাঁধামিক বিদ্যালয় এবং ইঞ্জিনীয়ারিং 
ভারোজ স্যাপনের লক্ষা সন্্রথে পাখা হয়। জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে চিকিৎসক ও সেবিকায 



উন ২ কট 
1৭28 তীয় ও আয়, অঞ্চর। ভোখ এবং কমগংস্থান: ০ ২৫% সক 
টস সালের) ৭% হইতে (€ ১৯৬০-৬১ সালে ) ১০% এবং ভোগ ২১% বৃদ্ধি পাই 

বলিয়া অনুমান করা হয়। পরিকল্পনার পূর্ণরূপায়ণ হইলে ৮* লক্ষ নৃতন কর্ম সথতি হইবে 
এবং গ্রামীণ ও ক্ষু্রায়তন শিল্পের উন্নতির ফলে শ্ব্ননিযুক্তি বহুলাংশে হাস পাইবে বলিয়া আখ 
করা হয়। 

অর্থসংস্থান 
3076816 05 চা ০0৩ 

সরকারী ক্ষেত্রের পরিকল্পিত ৪৮০০ কোটি টাক! ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ নিয়লিখিত স্থুং 
হইতে সংগৃহীত হইবে বলিয়া স্থির করা হয় ঃ 

কোটি টাক কোটি টাব 
১, চলতি রাজন্ব হইতে উদ্ত্ত (3010)109 0:01) 01112) 

[0111109 ) ৮১০ 

(ক) ১৯৫৫- ৫৬ সালের করের হারে ৩৫৩ 

(থ) অতিরিক্ত কর স্থাপন ৪৫০ 
২, জনসাধারণের নিকট হইতে ৭ / [301011)0 [10] 9০ 

রর 090)110) ১২০৪ 

(ক) বাজার হইতে খণ 9০০ 
(খ) স্বল্প সঞ্চয় চি. 

৩. বাজেটের অন্যান্য স্থত্র4 0970 1010/08:5 ৪001608 ) 8৩ ৩ 

(ক) উন্নয়নমূলক কার্ধস্থচীর জন্য রেলপথের অর্থধান ১৫৭ 
(থ) প্রভিডেট ফাণ্ড ও অন্ান্ত জমা ২৫০ 

৪. বিদেশ হইতে অর্থসংগ্রহ ( 1305001008 601৫ 11890 
6৯691798119 ) ৮০০ 

৫, ঘাটতি ব্যয় (1067016 [17021001008 ) ১২০০৩ 

৬. বাকী অভ্যন্তরীণ অর্থসংগ্রহের অন্ঠান্ত উপায়ের সাহায্যে 
পূরণ কর! হইবে ৪০০ 

(08)--69 109 0০0৮61901১১ 800101)8] 17069801108 
44 701915 0145117450114 955৫1775475 

৮81 হঃদেডও 

উপরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে চলতি রাজন্ব হইতে উদ ত্ত, জনসাধারণের নিকট হইতে 
খণ এবং বাজেটের অনান্য সত _এই তিন সুত্র হইতে ২৪০১ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে 
পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছিলেন। 

অবশিষ্ট ২৪* কোটি টাকা সংগ্রহের জন্ত ৮** কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য এবং ১২০ 
কোটি টাক! ঘাট তি ব্যয়ের উপর নির্ভর বর! হইবে। ক্র) সত্তেও আরও ৪০০ কোটি টাকা 



ড৩৮। 

সংগ্রহের সম্যাস্থিকিয়া যায় এবং ইহা সং্হেক নিদিব জাত অধরিনান বলারানিরিহ নি 
করা হইয়াছিল । ৃ 

১. চলতি রাজন্ব হইতে উদ্বৃত্ত 8 এই স্বুত্রে ৬৫* কোঢ ঢাকা সংগৃহাত হহবে বালম্া 
স্থির হয়। পরিকল্পনার পাচ বৎসবে কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের মোট রাজস্ব সংগ্রহের 
পরিমাণ ৫০৯০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। এ সময়ে উন্নয়ন সংক্রাত্ত নহে 
এরূপ বায়ের পরিমাণ হইবে ৪৬৫০ কোটি টাকা। এইভাবে ৩৫০ কোটি টাকা এই স্থত্র 
হইতে সংগৃহীত হইবে বলিয়। সিদ্ধান্ত করা হয়। 

২, অতিরিক্ত কব স্থাপনের দ্বারা ৪৫০ কোটি টাক! সংগ্রহের হিসাব করা হয়। ইহা! 
ছাড়াও ৪০০ কোটি টাকার ফাক € £৪) ) পৃবণেব জন্য অতিরিক্ত করধাধের দ্বারা সংগ্রহ করা 
যাইবে কিন! সে বিষয়ে মতভেদ ছিল। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে বহুবিধ করভারে পিষ্ট 
দরিদ্র ভারতবাসীর পরোক্ষ করদানের আর ক্ষমতা নাই। অপরপক্ষে প্রত্যক্ষ কব ধার করিলেও 
উহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধেব সম্মুখীন হইতে হইবে । এই অবস্থা কর ধার্য করিয়া অর্থ 
সংগ্রহের সম্ভাবনা খুবই কম। আবার কেহ কেহ মনে কবিতেন এই অর্থ সংগ্রহে বিশেষ 

অস্থবিধা হইবে না। এইরূপ ধারণার সমর্থনে নিয়লিখিত যুক্তিসমূহ উপস্থাপিত হয় £ 
ক. ভারতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাডিতেছে। ফলে সমাজের কর প্রদানের 

ক্ষমতাও বাড়িতেছে। 
থ. ভারতে করলন্ধ অর্থ জাতীয় আঘেব মাত্র ৭%। এই অনুপাত পৃথিবীর অন্য দেশ- 

গুলির তুলনায় সর্বাপেক্ষা কম। কর অনুসন্ধান কমিশন (এ2য8507, [00ঘ1 
09207155107 ) এই অনুপাত বৃদ্ধির সম্ভাবনা ও যৌক্তিকতার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

গ. অধ্যাপক ক্যালডর মনে করেন যে ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ১০০ কোটি টাকার কর 
ফাকি দেওযা হয়। তাহার মতে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বার! প্রত্যক্ষ কর হইতে আরও 
বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে এবং কর-ফাকি বহুলাংশে বন্ধ কর! যাইতে পারে। 

৩, বিদেশ হইতে ৮০* কোটি টাকার সাহায্যের উপরে নির্ভর করিতে হইবে বলিয়া 
হিসাবে ধরা হয়। সোবিয়েত ইউনিধন, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলগু, পশ্চিম জার্মানী এবং বিশ্ব 
ব্যাঙ্কের নিকট হইতে তিনটি ইস্পাত কারথান। এবং শক্তি উৎপাদন এবং রেলপথেব উন্নয়নের 
জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওঘাঁ যায়। ইহা ছাডা আরও ৬০* কোটি টাকা সংগ্রহের 
প্রয়োজন রহিয়াছে কিন্তু এই সাহায্য পাওয়া যাইবে কিন। সে বিষষে নান! মহল হইতে সন্দেহ 
প্রকাশ করা হয়। কারণ পু'জিতান্ত্রিক দেশসমূহ হইতে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া বা না 
পাওয়া বছলাংশে নির্ভর কবে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অবস্থা এবং 
আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতের উপর। ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রের 
ক্রমসম্প্রদারণ ও আন্তর্জাতিক ন্গেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ ভারতের বৈদেশিক সাহায্য- 
প্রাপ্তির পথে অন্তরায় হইতে পারে। 

ঘাট্তি ব্যয়ের মাধ্যমে ১২০* কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে বল। হ্ইয়াছিল। তাবশ্থ 
ভারতের স্টালসিং পাওনা হইতে ২০০ কোটি উঠাইয়। লইবার প্রস্তাব কার্করী হইলে প্রকৃতি 
ঘা্টুতি ব্যয়ের মোট পরিমাণ হইবে ১০০০ কোটি টাকা । অনেকের মতে (যেমন কে. সি. 
নিয়োগী, ক্যালডর ) এত অধিক পরিমাণ ঘাটুতি ব্যয় করা হইলে অর্থনীতিতে যে মুন্্রাম্ফীতির 
চাপ সৃষ্টি হইবে তাহাতে পরিকল্পন। ব্যর্থ হইয়া! যাইতে পারে (এ প্রসঙ্গে বা যাইতে পারে যে 
ভারতের মত খ্বল্লোন্নত দেশের উন্নয়নছুঞ্ষ পরিকল্পনার ব্যর নির্বাহের জন্ত -ঘাটৃতি ব্যয়ের 
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সনের প্ডুবেপ্হহার পারমাণ সামাব্ধ কারতে মাওপ্যারয়ে -নাঁদারিধ কুফলের 
হয়)। 
অর্থ সংগ্রহের আলোচনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের অবস্থা কথা 

উল্লেখ করিতে হয়। শিল্পায়নের প্রয়োজনে ভাবী যন্ত্রপাতি, কলকবজ! ও সাজসবঞ্তাম, কীচামাল 
এবং যাবতীয় মধ্যবর্তী পর্যাষেব দ্রব্যাদিব ( [77661000160 0০০১) আমদানিব পরিমাণ 

দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে বিপুল আকাব ধাবণ কবিবে বলিয়া বুঝা গিযাছিল। তৎসহ দেশের 
মুত্রাম্ফীতিব প্রবণতাকে প্রশমিত কবাব জন্যও বিদেশ হইতে ভোগ্যপণ্য আমদানির 
প্রয়োজনীত! দেখ! দিযাছিল। আমদানিব এই অবস্থাব পবিপ্রেণিতে বগ্ানিব দ্বাব৷ সমস্ত দেনা 
মিটানো যাইবে না ইহাই হিল পবিকল্পন। কমিশনেব মত। পবিকল্পনাৰ পাঁচ বসবে চলতি 
হিসাবে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ছত্তেব পবিমাণ প্রায় ১১০০ কোটি টাকা হইবে বলিযা অন্ুমিত 
হইযাছিল। ইহার মধ্য ১০০ কোটি টাকা বেসবকাবী ক্ষেত্রেব জন্য । অবশিষ্ট ১০০০ কোটি 
টাকাব মধো ২০০ কোটি টাকা স্টালিং ব্যালান্স হইতে পাওয়া যাইবে এই হিসাবের ভিত্তিতেই 
৮০ কোটি টাকা বিদেশী সাহাধ্যেব কথা বপ। হইযাছিল। 

যে কোন উন্নয়ন পবিকল্পন।তেই কিছু পবিমাঁণ চাঁপ অপবিহাধ। কাবণ উন্নযনের প্রধান 
লক্ষ্যই হইল স্বাভাবিক হাব অপেক্ষা অধিকতব ভাবে বিনিযোগ কবা। এই কাবণেই 
প্রয়োজনীয উপকবণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালাইতে হয়। ছ্বিতীঘ পৰিকল্পনা দেশেব উপকবণের 
উপবে যে যথেষ্ট চাপ পড়িবে ইহা অতি সহজেই বোঁধগমা। তথাপি অভ্যন্তবীণ হ্ুত্রসমূহ 
হইতে যথাসাধ্য অর্থ সংগ্রহ কবিবাব শীতি গ্রহণ কব| ছাড় অন্য উপায় ছিল না। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সম।লোচন। * 
শেরা11015775 08 5 55001210 214৭ 

দ্বিতীয পবিকল্পনাকে বিভিন্ন দিক হইতে সমালোচন। কবা হইয়াছিল। সমালোচনাব প্রধান 
বিষবগুলি নিম্নে আলোচিত হইল £ 

১ ডঃ জন মাথাইযেব মতে জনসাধাবণেব গ্রযোজনেব দিক হইতে বিচাব কবিলে দ্বিতীয় 
পৃবিকল্পনাব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অতি উচ্চাকাজ্জী নহে, তবে গ্রযঘোজনীয উপকবণ সংগ্রহ এবং 

পবিকল্পিত সমগ-নির্ঘন্টেব দিক হইতে ইহা অতিবিক্ত উচ্চাশাবই পবিচায়ক। 
২. উন্নয়নমূলক কাযস্থুচী 'অবান্তব এবং এই কাবণে ইহাব সফল বূপায়ণ অসম্ভব । 
৩. এই কাযসূচীকে সফল কবিতে প্রয়োজনীয় উপকবণ সংগ্রহেব বিষয়ে অন্ুবিধা দেখ। 

দিবে। পরিচালন এবং কাবিগবিজ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ অমিকেব অভাবে কার্ধন্চী ব্যাহত হইবে। 
৪, অভ্যন্তবীণ সঞ্চয় হইতে অন্থুমিত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইবে কিন! সে বিষয়ে 

অনিশ্ঘতা বিদ্যমান। 
৫, বিপুল পবিমাণ অর্থ সংগ্রহে জন্য বিদেশী সাহায্য ও ঘাঁটুতি ব্যযের উপর নির্ভর কর! 

বিজ্ঞতাপ্রস্থত নীতির পরিচায়ক নহে। কারণ উহ! অনিশ্চিত অবস্থাব উপরে নির্ভর করে। 
ঘাটতি ব্যয়েব মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবন! নিহিত। মাত্রাতিরিক্ত হইলে ইহা হিতবর ন! হইয়া 
বিপর্যয়ের হুটটি করিতে পারে। 

৬. দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নকার্ধের ফলে পবিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থার উপরে বিপুল 
৮০৮৮ কিন্তু তদচুষায়ী পরিবহণ ও সংসরণের উন্নয়নেব উপযুক্ত ব্যবস্থা 
কর! হয় | চি. 



তানি রি নীতিও এ রচিত হয় নাই? সদ অনি "পরিকরনীর « কাছনডীত 
রূপায়ণে যে বিপুল পরিমাণ আমদানি করিতে হইবে তাহার মূল্যশোধ মার মা 
সম্ভব হইবে না। 

৮. কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা কবিবার জন্য বৃহদায়তন ভোগ্যপগ্য 
উৎপাদনকারী শিল্পের উপর নানাবিধ বাধানিষেধ আরোপ কবা যুক্তিযুক্ত হইযাছে কিদা 
সে বিষয়েও সমালোচন| করা হয়। আশানুরূপ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ হইলেও কুটির ও 
কুদ্রশিল্প দেশের চাহিদা! মিটাইবার মত ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করিতে সঙ্গম হইবে কিন! 
পে সম্পর্কেও সন্দেই প্রকাশ কব| হয। উপরন্ত এই সকল বৃহদায়তন শিল্লেব উন্নঘন ও 
সম্প্রসারণ অবরুদ্ধ হইলে যন্ত্রপাতি, কলকবজা এবং ইন্পাতেব চাহিদা হ্রাস পাইবে । ফলে 
এই শেষোক্ত দ্রব্য নির্মাণকারী শিল্পগুলির নানাবিধ সমস্তা দেখা দিবে বলিযা আশঙ্কা 
প্রকাশিত হয়। 

৯. পবিকল্পনায় বৈদেশিক ব্যক্তিগত বিনিয়োগেব পরিমাণ ১০* কোটি টাকা হইবে 
ধর৷ হইয়াছিল। ভারত সরকার কতৃক অনুহ্ুত শিল্পনীতিব পবিপ্রেক্ষিতে এই বিনিযোগের 
ভিত্তিতে হিসাব কর! সঠিক কাজ হয নাই। 

১০. পরিকল্পনাকালে দেশেব সাধাবণ মৃল্যস্তবকে মেটামু্টিভাবে স্থিব বাথাব কার্ধকরী 
ব্যবস্থা গ্রহণ ন| করিলে পরিকল্পনার বিপদ স্থচিত হয়। বিশ্বব্যাস্কেব গ্রতিনিধিবা বলিয়াছিলেন 
যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাব আকাব বৃহত্তর হওয়ায় মৃল্যস্তব উধ্বগামী হইতে পারে, কিন্ত 
মূল্যত্তরকে আযত্তেব মধ্যে রাখার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল। 

মন্তব্য (0010756069 ) $ উপরে বর্ণিত সমালোচনাগুলির মধ্যে কযেকটি যথার্থ ই 
গুরুত্বপূর্ণ । দ্বিতীষ পরিকল্পনাকালে কয়েকটি সমালোচনাব সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। 
পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে কযেকটি ক্ষেত্রে যে ভূল ছিল তাহাই কার্ধকালে প্রমাণিত 
হইয়াছে। যে কোন পরিকল্পনাতেই কিছু পরিমাণ ভূলত্রাস্তি হওয়া সম্ভব । তাহাতে মূল 
পরিকল্পনার বিশেষ কোন হ্াসবৃদ্ধি ঘটে না । কিন্তু ভাব্তের দ্বিতীয় পবিকল্পনায় হিসাবে 
ভূল ও অন্ুমানে ভ্রান্তি এমন ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল যে পরিকল্পনার দুই বৎসর 
পূর্ণ হইবার পবেই অর্থাৎ ১৯৫৮ সালেব মে মাসে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ([৪5079) 
[96810107980 0081901] ) এবং প্ল্যানিং কমিশন সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাব সকলদিকেরই 

পুনধিচার কবিতে বাধ্য হন। প্রারস্তকাল হইতেই দ্বিতীয় পৰিকল্পনা! নানাবিধ অস্থবিধার 
সম্মুখীন হইতেছিল। এই অন্থুবিধাগুলিই ক্রমশ গভীর ও ব্যাপক হইতে থাকে । হিসাব 
করিয়া দেখা যায় যে ৪৮০০ কোটি টাকার উৎপাদন লক্ষ্য পূর্ণ করা ৫৪০০ কোটি টাকা 
ব্যয়ের কমে সম্ভব নহে। স্থৃতরাং ছুইটি বিকল্প সমাধানের পথ উন্মুক্ত থাকে £ ১. নির্ধারিত 
লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করা ( অর্থাৎ ৫৪০০ কোটি টাকা )। ২. অর্থ- 
সংগ্রহের বাস্তবাচগ অস্ুমানের উপর নির্ভর করিয়া নৃতন্ভাবে পূর্বতর লক্ষ্য ও বরাদ্দব্যয়কে 
কাটছ'?ট করা এবং তদনুষামী পরিকল্পনাকে পুনবিন্তাস করা। পবিশেষে অবস্থ। সংকটের রূপ 
ধারণ করে। এই সংকটের হাত হইতে পরিকল্পনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরিকল্পনার 
পন্ষ্য ও বরাদ্দব্যয়ে কথধিৎ রদবদল করা হয়। এই রদবদল ও কীটছাটকেই পুনবিচার 
7:880):51891 ) ব্জা! হয়। 



ক. খাভোগপাদনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য পুর্ণ হর়্ দাই। ফলোমিধাাহাটিতি সু 
হয়। বিদেশ হইতে থান্য আমদানির পবিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । অপর্যাপ্ত বিদেশী 
মুদ্রা সঞ্চয়েব উপব ক্রমাগত চাপবৃদ্ধি হইতে থাকে। উপরস্ত কৃষিব অন্যান্য উৎপাদনও, 
লক্ষ্য অনুযায়ী বৃদ্ধি পায় নাই। 

খ. বিপুল পরিমাণ ঘাট.তিব্যয়ের ফলে অর্থনীতিতে মুদ্রাদ্বীতির প্রবল 
চপ টি হয়। মৃল্যস্তব ১৪% বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৬ সাণের এপ্রিল হইতে ১৯৫৭ সালের, 
আগস্ট পথন্ত সমযেব মধ্যে পাইকাবী মৃশ্যস্তব ক্রমাগত উর্ধগতি লাভ করিতে থাকে।, 
পৰিকল্পনা ব্যয় ইহাব সঙ্গে সমতালে বুদ্ধি পাইতে থাকে। অন্যদিকে বিদেশ হইডে 
আমদানিকৃত ভ্রব্যসামগ্রীর দব কথেকটি কারণে বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার যে লক্ষ্য ৪৮০ 
কোটি টাকা! ব্যযে পূর্ণ হইবে বলিয়া ধবা হইয়াছিল, সেই লক্ষ্যই মুদ্রাক্ষীতিব ফলে 
৫৪০০ কোটি টাকাব কমে পূর্ণ কব! যাইবে না বলিঘা৷ দেখা যায়। 

গ. অভ্যন্তরীণসূত্রে প্রাপ্ত অর্থের ক্ষেত্রে আশা! পুর্ণ হয় নাই। অভ্যন্তবীণ 
সঞ্চয় অনুমান অম্যায়ী সংগৃহীত হয নাই। বসবে গডে ২৫০ কোটি টাকা করিয়। সঞ্চয়ের 
হিনাব ধবিযা৷ প্রথম ছুই বৎসবে ৫০০ কোটি টাক। সঞ্চয় সংগ্রহেব হিনাব করা হইয়াছিন। 
কিন্ত প্ররুতপক্ষে পবিকল্পনাব প্রথম ছুই বসবে মাত্র ৩২৭ কোটি টাকাব সঞ্চয় সংগৃহীত 
হইযাছিল। এতঘ্যতীত প্রতিরক্ষামূলক . কাজেব জন্য অন্ুৎপাদনশীল ব্যয় বছলাংশে বৃদ্ধি পায় 
এবং পবিকল্পনা-বহিষ্ক্ত ব্যযও অনুমান ছাভাইয় যায়। ফলে অভ্যন্তবীণস্থত্রে উপকরণ 
সংগ্রহেব আশা স্থদূবপবাহত হয।* আর্থিক সম্বল (?17270191 [83001989 ) সংগ্রহের 
ক্ষেত্রে চিত্র মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। পরিকল্পনাণ দুই বলবে গ্রঢুব ঘাট.তিব্যয় করা 
হইয়াছিল ( ইহাব পবিমাণ ছিল ৭২ কোটি টাকা)। স্বতবাং এই সুত্র হইতে অধিক. 
অর্থ সংগ্রহেব প্রচেষ্টা কব! অর্থনীতিব পক্ষে হানিকাবক। সামগ্রিক করভারও বহুল পরিমাণে 
বর্ধিত করা হইয়াছিন। লেনদেনের উদ্ধত্ত ঘাটতি মিটাইতে তখনও আবও ৫৭ কোটি 
টাকা বিদেশী গাহাযেব অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা বর্তমান ছিল। উপরস্ত পরিকল্পনার 
শেষ দুই বসবে ২৩৪৪ কোটি টাকার মত উপকবণ (ইহা মোট বরাদ্ব্যয়ের প্রায় 
অর্ধাংশ) সংগ্রহ কবিতে পারিলে তবে মৃঘ পরিকল্পনার ববাদ্দ ৪৮০* কোটি টাকা ব্যমের 
লক্ষ্য পূর্ণ কব! যাইত। এত অধিক উপকবণ মাত্র দুই বসবে সংগ্রহ করা৷ অতিশয় 
কঠিন ছিল। 

ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের অবস্থ। অস্বাভাবিকরূপে 
শোচনীয় হইয়! পড়ে। শিল্োনন়নেব কার্ধকূচীকে রূপায়িত করিতে প্রচ্ব পরিমাণ যন্পাতি, 
কলকবজা, শিল্পসরঞ্াম ও বাসায়নিক দ্রব্য আমদানি করিতে হ্য়। অন্যদিকে বগ্তানির 
পরিমাণ উল্লেখষে|গ্য অগ্রগতি লাভে অসমর্থ হয়। ফলে আমদানি ও রপ্তানির শ্সেত্রে 
প্রতিকূল উদ্ধূতেব পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার' পাচ বৎসরে 
প্রতিকূল লেনদেন উদ্ধৃত্বের মোট পরিমাণ ১১০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধরা 
হইয়াছিল। কিন্ত গ্রথম ছুই বৎসরেই সামগ্রিক ঘাটতি ৯৪৯ কোটি টাকাতে আসিয়া দাড়ায়) 
প্রাপা স্টা্লিং সঞ্জয় ও অন্যান্ত দেশ হাতে অর্থ সংগ্রহ করিয়। সংকট মোচনের চেষ্টা 
কর! হয়। 



হলে ছিতীয় পরিকরনার প্রথম চুই' বৎসরের কাধ সম্পর্কে বিধাতার 
প্রর্ণিধানযোগ্য । মিশন বলিম়্াছিলেন যে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংগঠনে গুরুতর তরি উসুবলিতী' 
ধরা পডে। বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়েব উপরে উপযুক্ত পরিদর্শন ও তদারক কর! হয় নাই, 
কেন্দ্রে অর্থনীতিক সিদ্ধাস্তসমূহ রাজ্যসমূহ কর্তৃকি অন্যায়ভাবে বহু ক্ষেত্রে প্রভাবিত হইয়াছে । 

এই সকল কাবণে ১৯৫৮ সালেব মে মাসে মূল দ্বিতীয পবিকল্পনাব কাটছাট ও রদবদল 
কবিতে হয়। রদবদলেব ফলে বিভিন্ন খাতে ধবাদ্দ ব্যয়ের কিছু কিছু হাস বৃদ্ধি ঘটে। কিন্ত 
মোট অর্থ ব্যয়েব উধ্বতম সীমা! ৪৮** কোটি টাকাতেই বাখা হয়। পবিকল্পনার ববাদদব্যধকে 
“ক এবং খ-এই দুইটি অংশে ভাগ কৰা হয়ঃ ক অংশেব বরাদ্দব্যযেব পবিমাণ রাখা হয ৪৫০* 
কোটি টাকা। এই অংশের অন্তভূক্ত হইল :-_১. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিব সহিত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প- 
সমূহ (0:01605). ২. কেন্দুস্থল নর অধিকাৰী গুকত্বপূর্ণ প্রকল্প ( ইম্পাত কাবখানা, কযেকটি 
কমল! খনি, রেলপথের উন্নষন ইত্যাদি) ৩. যে সকল প্রকল্পের কাজ অনেকদূর অগ্রসব হইয। 
গিয়াছে। 

এইগুলি ছাডা অত্যাবশ্যক ও অপবিহার্য নহে এমন কার্য ক্রমগ্ডুলিকে 'খ অংশে অন্তর্ভৃত 
কবা হইয়াছিল। এই অংশে জন্য নবাদ্দব্যযেব পরিমাণ অবশিষ্ট ৩০০ কোটি টাক। | তবে 
এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল যে দ্বিতীয় পবিকল্পনাব মোট ব্যঘ কোনক্রমেই ৪৫০০ কোটি টাকাব 
নীচে নামিবে না। প্রথমে ক অংশের কাধক্রমেব বূপদানেব চেষ্টা কবা হইবে । অতঃ 
প্রযোজনীষ উপকবণ সংগৃহীত হইলে 'খ” অংশের কার্ধ কম সফল কবিবাঁব চেষ্টা হইবে। 

নানাবিধ পর্যালোচনাব পব সর্বশেষে দ্বিতীষ পবিকল্পনাব ববাদ্ব্যষেব পবিমাণ ৪৫০০ কোটি 
টাকা হইতে বৃদ্ধি কবিষা ৪৬০০ টাক। লইযা আসা হয়। নিয়ে ৪৬০* টাকাব ববাদ্দ বিভিন্ন 
খাতে কিভাবে ঝর্টিত হইযাছিল তাহ। দেখান হইল। " 

কোটি টাকায 

মূল ববাদ্েব সংশোধিত ] পুনধিচাবেব পব ্ ্ 
চু কপ ব্প 

১. কৃষি ও সমাজোন্ষন ৫৬৮ ৫৩০ 
২ সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি ৮৬০ ৮৬৫ 
৩ গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প ২০০ ১৭৫ 
৪. শিল্প ও খনিজ ৮৮০ ৪০০ 

৫, পবিবহণ ও সংসবণ ১৩৪৫ ১৩০৩ 

৬. সমাজসেবা ৮৬৩ ৰ ৮৩০ 

৭, বিবিধ ৮৪ 

মোট ৪৮০০ ৪৬৩০০ 

পরিকল্পনার দশ বগুসর 3 অগ্রগতি 
সভা 45885 0চ 1.7 10" 27007593 

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম পরিকল্পনার শুরু হইতে ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে ছিত্ীয় 
পরিকল্পনার সমাধির সাথে সাথে পরিকল্পনার দশ বৎসব পূর্ণ হইয়াছে। এই দশ বৎসরে ভারতের 
অর্থনীতিক ও সামাজিক কাঠামোর কিরূপ পরিবর্তন ঘটিল, বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যযের ফলে 
অর্থনীতিক উন্নয়নের কোন্ কোন্ লক পূর্ণ হইল অথবা অপূর্ণ রহিল তাঁহা জানার প্রয়োজন 



রাহ্য়াছে$-: কারণ এই তর বাহে কির পরের 'ও বিশ্ব 
মমূহকে বুঝা যাইবে এবং তনুযায়ী সাফল্যকে নিশ্চিত করা খাঁছিব্র 

প্রথম পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হইয়াছিল কৃষি, সেচ, শক্তি, পারবহূদ ও নংসরণের 
উপরে। কারণ, ইহা দ্বারা ভবিষুতে ভ্রততর গতিতে শিল্পায়ন ও অর্থনীতিক উন্নয়নের ভিত্তি 
স্থাপন করা সম্ভব হইবে । পুরাতন ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার, সমাজোবরয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে 
সমগ্র দেশব্যাপী কৃষি সম্প্রসারণ সেবার প্রতিষ্টা, সমবায় আন্দোলনের পুনগঠন, বৃহদায়তনে সেচ 
ও শক্তি আহরণের ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের উন্নতি সাধন, কৃষি ও শিল্পে খণ সরববাহের জন্য 
বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানেব সৃষ্টি, কুটির এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্লেব সমস্যার সমাধ নের জন্য এবং 
অনুন্নত জনসাধারণকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য প্রযৌজনীয় ব্যবস্থা অধলম্বন__-এই সমস্ত 
বিষয় হইল প্রথম পরিকল্পনার উল্লেখষেগ্য বৈশিষ্ট্যের অন্যতম । প্রথম পরিকল্পনা শুধু যে 
দ্রুততর গতিতে অর্থনীতিক উন্নঘন এবং সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠাব প্রয়োজনীয়তার দিকেই 
জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহাই নহে, এই লক্যকে সফল করিবার জন্য যাবতীয় উপায়ও 
জাতির সম্মুথে রাখিযাছে। 

খ্তীয় পরিকল্পন। প্রথম পরিকল্পনাকালে গৃহীত নীতিসমৃহকেই আরও অগ্রসর করিয়াছে । 
ভারতের বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ পূর্ণভাবে ব্যবহাব করিযা আগামী ১৫ হইতে ২০ 
বৎসরের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতিক উন্নঘনকে ত্বরান্বিত করিবাব জন্য মূল এবং ভারী শিল্লেব 
সম্প্রসারণের উপবে গভীর গুরুত্ব আবোপ কব! দ্বিতীয পবিকল্পনার অন্ততম বৈশিষ্ট্য । সবকারী 
ক্ষেত্র ভারতের অর্থনীতিক উন্নমনে কি ভূমিকা গ্রহণ করিবে সে বিষয় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও 
হুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা কবা হইযাছে। সমাজতান্ত্রিক ধণাচে সমাজ গঠনের লক্ষ্যও দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাকালেই ঘোষণ! কর! হইয়াছে ।* অধিকতর কর্মসংস্থান স্থ্ট, উৎপাদন বুদ্ধি এবং আম 
ও সম্পদ বন্টনে ধ্ষম্য হাস ও অর্থনীতিক ক্ষমতার অধিকতব স্থষম ভে!গ শিশ্চিত করিবার 
লক্ষ্যও এই পরিকল্পনকালেই করা হইয়াছে। তাই, সঙ্গ তভাবেই লক্ষ্যগুলিকে পূর্ণ করিবার 
জন্য বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে । সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষত্রের মোট 
বিনিয়োগের পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনাব প্রারস্তে বাৎ্সবিক ৫০০ কোটি টাকা হইতে পরিকল্পনার 
শেষ বসবে ৮৫০ কোটি টাকায় গিয়৷ (াড়াইয়াছে, এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে 
১৬০০ কোটি টাকায় গিয়া পৌছায় । বর্তমান মূল্যস্তবের হিসাবে দেখ। যায় ছুই পরিকল্পনার 
দশ বসরে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ভইয়াছে ১০,১১০ কোটি টাক! এবং ইভার মধ্যে 
৫২১০ কোটি টাকা হইল সরকারী ক্ষেত্রে এবং ৪৯০ কোটি টাক। বেসরকারী ক্ষেত্রে। 
নিয়ের হিসাব হইতে ইহা! বুঝ! যাইবে £ 

(হিসাব কোটি টাকায় ) 

প্রথম দ্বিতীয় মোট 
পরি 

| (১৯৫ ১-৫১) (১৯৫৬-৬১)  (১৯৫১-৬১) 

সরকারী ন্দেত্রে বায় ২৪৯৬০ ৪৬০০৩ ৬৫২৬০ 

(ক) বিনিয়োগ ১৫৬০ ৩৬৫০ ৫২১০ 

(খ) চলতি ব্যয় ৪০০ ৯৫০ ১৩৫ ৩ 

বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ১৮০০ ৩১০০ ৪৯০০ 
ছুই ক্ষেত্রের মোট বিনিয়োগ ৩৩৬৬ ৬৭৫০ খাট, ১০১১৬ 



উন্নধন খাত প্রথম দ্বিতীয় মোট 
পবিকল্পন! পবিবল্পনা 

রুধি ও সমাজোন্নদন ২৯১ ৫৩০ ৮২১ 
পেট ৩১০ ৪২০ ৭৩৩ 

শক্তি ২৬০ 8৪৫ ৭০৫ 
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প ৪৩ ১৭৫ ২১৮ 
শিল্প ও খনিজ ৭8 ৯০০ ৯৭৪ 
পরিবহণ সংসবণ ৫২৩ ১৩০০ ১৮২৩ 
সমাজসেব। ও বিবিধ ৪৫৯ ৮৩০ ১২৮৯ 

মোট ১৯৬০ 2৬৬ নিত 

ব্যয় বণ্টনেব উপবেক্ত হিসাব হুইতে দুই পবিকল্পনাব কোন্ কে'ন্ দ্েত্রেব উপবে কি 
প্রকাবেব গুরুত্ব আরোপ কবা হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে। প্রথম পবিবল্পনায় কৃষির উন্নয়নে 
উপরে অধিকতব গুরুত্ব আবোগ কর! হইযাছে, ফলে কৃষি ও সেচের জন্য মোট ব্যয়ের শতকরা 
৩১ ভাগ বরাদ্দ কব! হইযাছে। দ্বিতীয় পবিকল্পমাষ শিল্পোন্ন়নেব উপবে অধিকতব গুরুত্ব 
আবোপ কবাব ফলে শিল্প ও খনিজেব জন্য মোট ব্যয়েব শত্কবা ২৭ ভাগ ববাদ্দ কবা হইয়াছে 
( প্রথম পৰিকল্পনা ছিল শতকবা! ৪ ভাগ )। ছুই পরিকল্পনাতেই পবিবহণ ও সংদবণেব উন্নয়ন 
অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে । সমাজসেবা ও বিবিধ খাতে প্রথম পবিকল্পনাতে মোট ব্যয়ের 
শতকব! ২৩ ভাগ ও দ্বিতীষ পবিকল্পনাতে ১৮ ভাগ ববাদ্দ কব! হইয়াছে। 

সবকাবী ক্ষেত্রেব ন্যয় নির্বাহেব জন্য অর্থ কোন কোন্ সুত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা 
নিয়ে দেখান হইল : 

প্রথম শতকবা দ্বিতীয শতকবা 
পবিকল্পনা হিসাব পৰিকল্পনা হিসাব 

পবিকল্পনাব ধ্যম ১৯৬৩ ১০৩ ৪৬০০ ১৩৩ 

অভ্যন্তবীণসথত্র ১৭৭২ ৯০ ৩৫১০ ৭৬ 
বৈদেশিক ত্র ১৮৮ ১০ ১৩০৯৩ ২৪ 

দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে কয়েকটি নৃতন প্রত্যক্ষ এবং পৰৌক্ষ কর বসান হয়। ইহা সত্বেও 
ষে ঘাটতি থাকে তাহা পৃরণ করিবার জন্য একদিকে “ঘাট্তি ব্যয় ও অপর দিকে বৈদেশিক 
সাহায্যের উপর নির্ভর কর! হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়ার বৎসবগুলিতে বাজেট ঘাটতির 
পরিমাণ খুব বেশিই ছিল। শেষের বৎসরগুলিতে বাজেট ঘাট্তির পরিমাণ হ্রাসের চেষ্টা বরা! 
ইয়। দ্বিতীয় পরিকয্লানাকালের 'কষটৃতি ব্যয়ের মোট পরিমাণ হইল ৯৮৪ কোটি টাকা । প্রথম 



ঠক / / ক চ2010809 ০ রে টপ ১২২ টা ৯ গং ২, লেন- 

দেঁনের খার্টুতি মিটান হয়। কিন্তু তখততীয় পরিকল্পনাভে ভারতের লেনদে ক ্র অবস্থা 
গুরুতর আকার ধারণ করে। শিল্পায়নের উপব বেশি জোব দেওযাব ফলে আমদানিব পরিমাণ 
বাড়িয়া যায়। ফলে খুব বেশি পবিমাণ বৈদেশিক মুত্র! ব্যয়ের প্রযোজনীয়তা দেখা দেয়। 
হিসাব কব! হইয়াছিল যে খ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে মোট ১১০* কোটি টাকা প্রতিকূল লেনদেন- 
উদ্ধত্ত হইবে । এবং বৈদেশিক সাহায্যেব মাধ্যমে ৮** কোটি টাকা পাওনা মিন হইবে। 
কিন্ত প্রথম বংসব হইতেই দ্বিতীয় পৰিকল্পনা লেনদেন উদ্ত্তেব ব্যাপাবে সংকটের সন্ুধীন 
হইতে থাকে । ইহাবই ফলে ১৯৪৮ সালে দ্বিতীয় পবিকল্পনাব পুনবিচাব (1:081010181851 ) 

কবিতে হয়। অত্যাবশ্থকীয় নহে এমন সমস্ত দ্রব্যেব আমদানিব উপবে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ 
কবা হয়। বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় হইতে ৬** কোটি টাকা তুলিয়া বৈদেশিক সাহাধ্য হিসাবে 
প্রাপ্ত ৮৭২ কোটি টাকা সবকারী ও বেসবকাবী উভভম ক্ষেত্রে ব্য করিয়া লেনদেনেৰ সমস্তাকে 
মিটাইবাব চেষ্টা কব! হয। ইহা ছাড়াও পি. এস. ৪৮* খাতে ৫৩৪ কোটি টাকা মূলোর 
ভ্রব্যসামগী সাহায্য হিসাবে মাঞিন দেশ হইতে আমদানি কবিঘ্ধা এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্তার 
হইতে ৫৫ কে।টি টাক। খণ গ্রহণ কবিয়! স'কটকে প্রতিবোধেব চেষ্টা কর! হয়। 

সামখ্রিক ভাবে পবিকল্পনাব একদশকে উন্নতি হইয়াছে, ইহা ঠিক। তবে দশ বৎসরের 
অগ্রগতি সকল বৎসবেই সমান ভ'বে হয় নাই। কখনও প্রাকৃতিক কারণে কখনো বা 
আন্তর্জাতিক ঘটনাব ফলে, আবাব কখনো পবিকল্পনাকে পূর্ণ রূপদানে ব্যর্থতাব ফলে, নান 
উত্থান ও পতনেব মধ্য দিয়া ভাবতেব মর্থনীতিকে চলিতে হইযাছে। তবুও মোটামুটি ভাবে 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘে পবিমাণ অগ্রগতি হইযাছে নিয়ে তাহাদেব তথ্য সংযোজিত হইল | 

ক. জাভীয় আয়: প্রথম পবিকক্ননাব লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয়েব শতকবা ১২ ভাগ 
বৃদ্ধি। কিন্তু ঘি উৎপাদনে আশাতীত বুদ্ধিব ফলে জাতীয আয় খনকর!। ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায। 
দ্বিতীয় করিকর্ননাকালে জাতীয় শ্মাষেব শতকব| ২৫ ভ গ বৃদ্ধিব লক্ষ্য পূর্ণ হয় নাই, শতকরা ২০ 
ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। দশ বংসবে জাতীয় আয ১৯৬০-৬১ সালে মৃন্যস্তবে মে ট শতকরা 
৪২ ভাগ বৃ্ষি পাইলেও জননংখা। বৃদ্ধি হেতু মাথাপিছু আয় শতকহ! ১৬ ভাগ বুদ্ধি পায়। 

খ কৃষিও সমষ্টি উন্নয়ন : রুধিজ উৎপাদন শতকনা ৪১ ভাগ, খাদ্যশস্থেব উৎপাদন 
শতকবা ৪৬ ভাগ, সেচেব অন্তর্ভুক্ত জমিব পরিমাণ শতকবা ৩৬ ভাগ, সমবায়েব মাধ্যমে কৃষক- 
দিগকে প্রদত্ত খণেব পবিমাণ শহকর। ৭৭৩ ভ গ, বাসায়নিক সাবের ব্যবহ।র শতক বা ৩১৮ ভাগ 
বৃদ্ধি পায়। এই দশ বসবে সমষ্টি উন্নয়ন পবিকল্পন! ও সমাজসেবার ব্যাপক সম্প্রসারণ হইয়াছে 
৩৭০,০০০ গ্রাম সমাজোন্নঘন পবিকল্পনাব অন্তর্ক্ত হইয়াছে, এবং সমাজসেবার ক জে ৬০,৯০« 
গ্রামাঞ্চলে কর্মী ও অফিসারকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । এই সময়ে সমবায় আন্দোলনে; 
বিস্তৃতিও উল্লেখযোগ্য । দ্বিতীয় পরিকপ্ননার শেষে প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির সখ্য হইয়াছে 
২,১০১০০০ (অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালের সমিতির সংখ্যার প্রায় দ্থিঞণ)। ইহা ছাড়া ১৮৭০টি সমবায 
বিক্রয়করণ সমিতি এবং ৪১টি সমবায় চিনি কাবখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কুষিক ঠামোর পূর্ণ 
পুনর্গঠনের জন্য ও বিগত দশকে ব্যবস্থ! অবলস্থিত হইয়াছে । জমিদার ও জায়গীর-দাদের মৃত 
'মধ্যন্বস্ব ভোগীদের বিলোপ সাধন, ভূমিন্বত্বের অধিকারের ( 60385030276) সংরক্ষণ « 
সম্প্রসারণ, কষিজাতের উধ্ব তম সীমা নির্ধারণ এবং কমেঝ্চটি রাজ্যে জোতের সংহতিনাধন, কুগি 



খা সি ট 

কাঠামোয় পুনর্গঠনের পথে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে । 
গ. শক্তি উৎপাদন £ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হুইতৈ ৫৭ জক্ষ- 

কিলো €যাটে গিষা পৌছায়, যদিও পরিকল্পনার দশ বৎসরের লক্ষ্য ছিল ৬৯ লক্ষ কিলোওয়াট ৮ 
এই ক্রটির কারণ হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত অন্থ্বিধার কথাই বলা হইয়াছে। 

ঘ. গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প বিগত দশকে এই প্রকারের শিল্পোন্নধনের জন্য সরকার 
কতৃকি মোট ২১৮ কে।টি ট।ক! ব্যয় কবা হয। শিল্প সম্প্রসারণ সেবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে ক্ষুদ্র 
শিল্প সেবা সংস্থা ( 91091] [17011960193 9৫15106 [1056168608 ) প্রতিষ্ঠ। কর! হয় এবং মোট 
৫৩টি সম্প্রসারণ কেন্দ্র ( 19%9109101) (091,799 ) সমগ্র দেশে স্থাপিত হ্য। ১০০০ লু 

কারথান। লইয়। ৬০টি শিল্প উপনিবেশের (17100960121 9309669) প্রতিষ্ঠা কর। হয। এই সকল 

শিল্পেব প্রয়োজনে খণ, প্রযুক্তিবিদ্যসংক্রান্ত জ্ঞান, কাচামাল এবং কিস্তিবন্দী শর্তে ক্রয (117- 
0076)286 ) পদ্ধতি অন্ুসাবে বিদেশ হইতে আনিত এবং স্বদেশজাত যন্ত্রপাতি সরবরাহের 
বিশেষ ব্যবস্থা। গ্রহণ কৰা হয়। হন্তচালিত তাতেব কাপড়ের উৎপাদন ৭৪ কে।টি গজ হইতে 
বৃদ্ধি পাইয়! ১৯০ কোটি গজে এবং খাদি ৭৩ লক্ষ গঞ্জ হইতে ৭* কোটি ৪০ লক্ষ গজে এবং কাচা 
বেশন ২৫ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৩৬ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়ে দাড়ায় । 

৬. শিল্প ও খনিজ (মুল এবং ভারি শিল্প) দশ বসবে এই খাতে মোট ৯৭৪ কে।টি- 
টাকা সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা৷ হইয়াছে ( ইহাব মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেই এই বাবদে 
৮৭* কোটি টকা বিনিয়োগ কবা হইয়াছে )। সরকারী ক্ষেত্রেব শিল্পসমূহ বেশিব ভাগই মূল 
এবং ভারী ধরনের । ইহাব ফলে শুধুমাত্র সবকারী ক্ষেত্রই যে শক্তিশালী হইয়াছে তাহা নহে, 
বেসরকারী ক্ষেত্রের মাঝারি এবং হান্ক। ধরনেব শিল্পেব প্রসাবেরও প্রযোজনীয় অবস্থা হাট 
হুয়াছে। সংগঠিত শিল্পের উৎপাদন এই দশ বংসরে প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, এবং গুরুত্বপূর্ণ 
মূস শিল্পেব (যথা ইম্পাত, কষল|, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য) উৎপাদনও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ইস্পাত পিগ্ডের উৎপাদন ১৪ লক্ষ টন হইতে ৩৫ লক্ষ টনে, কয়লার উৎপাদন -৩, 
কোটি ২৩ লক্ষ টন হইতে ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টন এবং সালফিউরিক এ্যামিডের উৎপাদন ৯৯, 

হাজার টন হইতে ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টনে গিরে দীড়াইয়াছে। 
চ. পরিবহণ ও সংসরণ : বিগত দশ বৎসরে পরিবহণ ও সংসরণের জন্য সরকারী 

ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮২৩ কোটি টাকা । প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ও' 
দেশবিভাগের ফলে রেলগাডি ইঞ্জিন ও রেলপথেব ষে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পুরণ করা এবং 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল কৃষি ও শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদ! মিটাইবার জন্য নৃতন 
রেললাইন স্থাপন ও নৃতন রেলগাড়ি নির্মাণ করা । এই দশ বৎসরে প্রায় ১২** মাইল নৃতন। 
ব্রেলপথ স্থাপন, ১৩০* মাইল বেলপথে একটির স্থানে দুইটি করিয়! লাইন বসান এবং ৮** মাইল! 
রেলপথের বৈছ্যাতিকরণের কাজ সমাপ্ত হয়। 

প্রায় ৪৬০০ মাইল নৃতন উচ্চ রাস্তা, এবং ২৯,০০৯ নৃতন বাণিজ্যিক যান নির্মাণের ফলো 
পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সথচিত হয়। উপরস্ত বৃহদায়তন বন্দরগুলির কারক্ষমতার 
গ্রায় ছিগুণ বুদ্ধি হয়, পোতাশ্রয়গুলিরও উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ হয়। 

ছ. সমাজসেবা ও বিবিধ শিক্ষ।; এই ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি দেখা যায়॥ 
বিস্তাবয়ের ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৮৫. বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক বিষ্যালয়ের সংখ্যা ২১৯০৯ 



সাকা দিক বাগকের দ্র 1+$৮ হাক জং ধের - সংখা 
৫২ ৫8৫৪১-0১ এবং বিভাদছে পাঠ ৬*১১- বদর ব্রুস শতব্রা, ৪২ ভাগ 
স্উজ উপরস্ত কারিগরি ওপরযু্তিৰি ৯৮ 
উল্লেখযোগ্য । রঃ 

বহসংখাক হাসপাতাল, উধধালয়, স্বাস্থাকেন্ত্র, মাতৃদন, শিশ্ুমঙ্গল কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার ফলে 
জনস্থাপ্থোর উন্নতি হইয়াছে । ফলে ভারতের লোকেব গড আমু প্রায় দশ বংসব বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত মোট ৮৯ লক্ষ উত্বান্তর পুনবাসনের 

জন্য দশ বসবে মোট ১৬৮ কোটি টাক! ব্যয় করা হইয়াছে । 
বিগত দশ বসবে জনসংখ্য। বৃদ্ধি পাইয়াছে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে 

কৃষি ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ এবং কৃষি বহিভূতি ক্ষেত্রে ৬৫ লক্ষ অর্থ মোট ৯০ লক্ষ লোকের 
কর্মসংস্থান হইয়াছে ঝলিঘা হিসাব কবা হইযাছে। কিন্ত গ্রয়োজনের তুলনায় ইহা অপধাঞ্ত। 

মন্তব্য ঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য প্রদশিত হইলেও কষেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনে বিষয়ে 
ঘিতীয় পরিকল্পন| নিজন্ব লক্ষ্য পূর্ণ করিতে পারে নাই। যেমন খাস্কশশ্য উৎপাদনের লক্ষ্য 
যেখানে ছিল ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন সেখানে প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন। 
কয়লাব উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৬ কোটি টন, প্রূত উৎপাদন হইয়াছে ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টন। 
ইম্পাত পিণ্ডেব ক্ষেত্রেও লক্ষ্য পূর্ণ হয নাই। বাসস্থান সমস্তাও এই সমঘে ভীব্রই বহিষা 
গিঘাছে। কর্মসংস্থান বিষষে তৃতীয় পবিকর্ননা ৯* লক্ষ কর্মপ্রার্থাব বোঝ। লইয়া! যাত্রা শর; 
করিঘাছে। মৃত্যস্তবকে মোটামুটি ভাবে স্থিব রাখা যে কোন পবিকল্পনারই সাফল্যেব একটি 
অন্যতম শর্ত। প্রথম পবিকল্পনাকালে মৃল্যস্তব সাধাবণভাবে স্থিতিশীল থাকাতে বিশেষ কোন 
সমস্যাব স্থষ্টি হয নাই। কিন্তু দ্বিতীয় পবিকল্পনাক লে উধ্বগামী মৃল্যগ্তব বিশেষ সমস্যার হৃহরি 
কবে। ফলে পবিকল্পনার পুবর্িচাব ও ক,টছ,ট কবিতে হয়। আর যাহাই হউক ইহা পরি- 
কল্পনার সাফল্যেব স্থচক নহে। উপরন্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিব ফলে মজুব শেণী এবং অন্ান্ত স্বপ্পআয়- 
বিশিষ্ট লোকেব জীবনযাত্রার মান" অনেকখানি নামিয়। যায়। পরিকল্পনার সাফঙ্যের জন্ম 
গণউদ্দীপনা৷ স্থির পক্ষে ইহা মোটেই আশার কথ। নহে। 

ততায় পঞ্চবাধিক পরিকজ্সনা 
পুল) 7০14৭ 

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দশ বসবে ভারতে দ্রুত সম্প্রসারণের সম্ভাবনাময় 
অর্থনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই দশ বৎসরের বিভিন্নমুখী উন্নয়ন প্রচেষ্টা ভারতে 
আত্মনির্ভর ও স্বয়ংচল ( ৪011-26797860% ) অর্থনীতিব ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় অনেকখানি সহাদত 
করিয়াছে । কর্মপরিধি হত বিস্তৃত হইতেছে বিভিন্ন দিক হইতে ততই নানাবিধ চাহিদা 
মিটাইবারও প্রয়োজনীয়তা দেখা! দিতেছে । বনু প্রকারের প্রকল্প পরিকল্পনা ও কার্ধসৃচীকে 
রূপদানের জন্য বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগও অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। 

“ের্ভীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য 
087:-7125 

১, জাতীয় আয়ের শতকর! ৫ ভাগ হারে বাৎসরিক বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের এই হার পরবর্তী 
পরিকল্পনাগুলিতেও যাহাতে বজায় থাকে সেই ভাবে বিনিয়োগ করা। ২. খান্যশস্তে স্বয়ং 
সম্পূর্ণতা অর্জন এবং শিল্প ও রপ্তানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার মত কৃষিজ উৎপাদনের 
ৃদ্ধিাধন। ৩. যাহাতে আগামী দশ বহসর বা এ প্রকার সময়ের মধ্যে দেশের নিজখ 



1); 

সমন কর! হইবে ষাহীতে গশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলি অগ্রগতি লাভ করিতে পারে। উপরস্ত 

রা মা মদ যথা ১১০ চর রুসল- হানে আধক ওহ নীহারিকা 

হন ভোগের ব্যাপারে ধিক আনয়ন এবং আয় .ও সক্ধা পৃ 
মোর হাস ও অর্থনীতিক ক্ষমতার স্যম বণ্টন । 

ভীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য 
75871088908 বাহ গার 181 

১. উন্নয়নের এই কার্ষনুচীতে কৃষিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে । দুইটি পরিকল্পনীক্গ... 
অভিজ্ঞতা! হইতে দেখা গিয়াছে কৃষিজ উৎপাদনের হার কম বলিয়াই ভারতের অর্থনীতির ব্যাপক 
উন্নয়ন সম্ভব হয় নাই। তাই কৃষির লক্ষ্য পূরণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিতে 
হইবে। গ্রামীণ অর্থনীতির বৈচিত্র্য আনিতে হইবে। কৃষির উপরে নির্ভরশীল জনসংখ্যার 
'্নুপাঁত কমাইতে হইবে। এই ভাবেই গ্রামীণ জনসাধারণের আয় বুদ্ধি করা এবং জীবন- 
ধাঁত্রার মানের উন্নতি ঘটান যাইবে । 

২, গ্রামাঞ্চলের এই অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে জিম। পরিষদ, গ্রামপঞ্চায়েত এবং 
সমবায় সমিতি ইত্যাদি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব পালন করিবে । এই উদ্দেশে সমবায় সেবা 
সমিতি, সমবায় কৃষি-ব্যবস্থ। ইত্যাদির সম্প্রসারণ করিতে হইবে । তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির 
'উন্নয়নে গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ কৃষি-শ্রমিক পরিবারের অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া 
জওয়! হইয়াছে । সেচ, ভূমি সংরক্ষণ, শুষ্ক কৃষি, বনভূমি রচনা (71109868607) এবং 

উন্নমনন ইত্যাপ্দ কাজে গ্রামের জনশক্তির পূর্ণতর স্থানীয় সার-সম্পদ্দের ব্যবহার তাই অপরিহার্ 
হইয়া উঠিবে। 

* ৩, অর্থনীতিকে আত্মনির্ভরশীল (৪91£-79]1%0 ) এবং স্বয়ংচল (591-097)076108 ) 

করিবার জন্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্যাম তৃতীয় পরিকল্পনাতেও ইস্পাত, জালানী, শক্তি, রাসায়নিক 
ব্রব্য এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী শিল্পের ন্যায় ভারী বুনিয়াদী শিল্পের উপর প্রভৃত গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়। ক্ষুত্রশিল্লের ব্যাপক উন্নয়নের গুরুত্ব তৃতীয় পরিকল্পনায় স্বীকৃতি লাভ করে। 
'শিল্পলোননয়নের কা ধরসথচী প্রণয়নের ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের অগ্রাধিকার ও প্রয়োজনীয়তা 
'সমগ্র অর্থনীতির দিক হইতে বিচার করিয়াই নির্ধারণ করা হয়। এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত 
--উভন্ন ক্ষেত্রকেই হিসাবের মধ্যে রাখা হইয়াছে । ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা! ত্বীকার 
পা করা হইয়াছে যে রাষ্্ীয় ক্ষেত্রকেই অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব 

| 
৪, তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা ও অন্যান্ত সামাজিক সেবামূলক কার্ধের উপরে গুরুত্ব আরোপ 

করা হুইয়াছে। পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য একটি অপরিহার্ধ উপাদান হইল জনসাধারণের 
অকু্ ও সক্রিঘ্ন সহযোগিত। ও স্বার্থত্যাগ। সমাজসেবামূলক কাজের উপরে এই কারণেই 
গুরুত্ব আরোপ করা হুইয়াছে। 

€, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সমতা আনয়নের জন্য উন্নয়ন গ্রকল্পগুলিকে এমনভাবে 

০ 

রি ঃ পিতা পি ত ও রে নিত 

। নি ০০১ লি 

৪ ঞ 
1 চু 
টা ৮% 

টি 

১ 

পু 

' -পরিকল্পনার ফল যাহাতে দেশের সকল শ্রেণীর লোকই (বিশেষ করিয়া গ্রামবাসীরা) ভোগ করিতে 
পি 

না চি, তিল ্ চা 



ঈরকারী উদ্ভোগের কেতে ব্যয়-বরীক্ষ ও ব্যয়-বল্টন * 
৮05750 85008 0021. 

* (হিসাব কোটি টাকায় ) 
তৃতীয় পরিকল্পনা 

মোট ব্যয় শতকবা 
হিঃ 

কষি ও সমাজোন্নযন ১০৬৮ ১৪% 

সেচ ও বৈহ্যাতিক শক্তি ১৬৬২ ২২% 

গ্রামীণ ও ক্ষুত্র শিল্প ২৬৪ ৪% 
সংগঠিত শিল্প ও খনিজ ১৫২০ ২০% 
পবিবহণ ও স“সবণ ১৪৮৬ ২০% 

সমাজসেবা ও বিবিধ ১৩০০ ১৭% 
অন্ান্তয _ ২০৭ ৩%._ 

মোট ব্যয় 8৫০৪ ১০০ 

মোট ব্যয় ৭৫০০ কোটি টাকাব মধ্যে বিনিয়োগ ব্যয় ( 87509৮00076) ৬৩০* কোটি ও 

চলতি ব/য় ( ০81:67)6 016185 ) ১২০০ কোটি টাক। হইবে বলিষ। ধরা হইয়াছে । 

বেসরকারী উদ্তোগের ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ ও ব্যয় বণ্টন 
271৬875 3550708 0011.8% না 

* (হিসাব কোটি টাকায়) 
১. কৃষি (সেচ সহ) ৮৫০ 
২, শক্তি ৫৩ 

৩. পর্ববহণ ও সংসবণ * ২৫৩ 

৪. গ্রামীণ ও কুটি শিল্প ৩২৫ 
€ বৃহৎ, মাঝাবি আয়তন শিল্প ও খনিজ ১১০০ 
৬, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি ১১২৫ 
৭, মজুদ জ্রব্য ৬০০ 

মোট ৪৩০০ 

সরকাবী ক্ষেত্রে ব্যয় ২ অর্থসংস্মানের ধাচ 
291,710 9507080018৬: ভা 5 পো ৮275 

সবক।বী ক্ষেত্রে উন্নদ্নমূলক কাধস্থচীর জন্য ৮০০০ কে।টিরও অধিক টাকা লাগিবে। অথচ 
আঘিক সম্বলের পবিমাণ ধব। হইয়াছে ৭৫০০ কোটি ট।ক|। পরিকল্পনাব ক জ চলাকালে 
উৎপাদন ও সঞ্চয়ের পবিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে আর্থিক বর।দ্দের পরিমাণও আরও 
বাডান যাইবে । এবং ৮*** কেটি ট।ক। মূল্যের উৎপাদনভিত্তিক কার্ষসূগী (7551০81 
90815017595 ) সফল কবিবার জন্য ৭৫০০ কোটি টাকারও অধিক অর্থ বরাদ্দ করা সম্ভব 
হইবে। জাতির সম্পদ একটি স্থিব ভাণ্ডার নহে। উৎপাদনের পরিমাণের উপবে ইহা নির্ভর 
করে। উৎপাদন কমিলে ভ গার কমিৰে এবং উৎপাদন বাড়িলে ভাগারও বাড়িবে ; তখন 
এই বর্ধিত ভাগার হইতে পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য টির অর্থ পাওয়! যাইবে । সরকারী; 

২» [1] 



ভুঁরি ভারা তির আভা হাচি 

ক্ষেক্পের্র পরিকল্পনার ব্যয়ের ধাচ হইতে দেখা ধাঁ রাজন্য সংক্রাঞ্ত ফু, ০... - ৭০ ৯১৮৩০ ২৮লল 
দ্বারা ৭%, এবং বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা বাকী ৩০% অর্থ সংগ্রহ করা হইবে। রা 

১. চলতি রাজস্ব হইতে প্রাপ্ত উদ্ধত্ত--৫৫০ কোটি টাকা 
তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসবকারসমূহের রাজন্বখাতে মোট আয় হইবে ৯২৫০ 

কোটি টাকা। উন্নষনমূলক ও উন্নয়নেব সহিত সম্পর্ক নাই এমন অন্যান্য ব্যয়ের জন্য ৮৭০০ 
কোটি টাকা লাগিবে। স্থতরাং এইভাবে ৫৫০ কোটি টাকাব মত উদ্বৃত্ত পাওযা! যাইবে বলিবা 
অ্ুমান করা হইয়াছে । এই অন্যান অযৌক্তিক বলিয! পৰিকল্পনা কমিশন মনে কবেন না। 
কারণ এই কয বসবে সম্পদ্দের অবস্থার অনেক উন্নতি হইযাছে, এবং দ্বিহীষ পরিকল্পনাকালে 
প্রবর্তিত বিভিন্ন রাজন্ব বুদ্ধিব পন্থ। ভ্বাবা এই সময়ে ভাল ফল আশ। কবা যায। 

২. কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় কারবারগুলির উদ্বৃত্ত আয়-_-৪৫০ কোটি টাক। 
বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রত্ষ্নসমূহ (যেমন লৌহ, ইস্পাত, সাবেব কাবখানা, তৈল 

নিষফাশন ও শোধনাগাব, ডাক ও তাব বিভাগ ইত্যাদি) হইতে প্রাপ্তব্য উদ্বত্তেব পবিমাণ ধব। 
হইয়াছে ৩০* কোটি টাকা এবং বাজ্যদরকার-সমূহেব উদ্মোগাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে 
নিকট হইতে প্রাঞ্ব্য উদ্ধত্তের পরিমাণ ১৫০ কোটি ট।কা। দ্বিতীষ পবিকল্পনাকালে এই সকল 
প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই নির্মিত হইতেছিল , তাই এ সমযে বিশেষ কোন উদ্বত্ত পাওষা 
ধাইবে বলিয়। আশাও কবা হয় নাই। তৃতীষ পবিকল্পনাকালে এ সকন প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের 

কাজ শুরু কবিবে। উল্লিখিত ৪৫০ কোটি টকার হিসাব নিতান্তই আন্মানিক। 

৩. অভ্যন্তরীণ বাজার হইতে সংগৃহীত খণ-_৮০০ কোটি টাকা 
অভ্যন্তবীণ বাজার হইতে অনুমান ৮** কোটি টাকাব খণ সংগ্রহ করা যাইবে। দ্বিতীয় 

পরিকল্পনাকালে এই সুত্রে ৭৮০ কোটি টাক! সংগ্রহ করা হইযাছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কবা 
যাষ যে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পূর্ধনিদষট চুক্তি মত ৯৪* কোটি টাক।র মত অভ্যস্তবীণ খণ শোধ 
করিবার প্রযোজন দেখ। দিবে। 

৪. স্বপ্প সঞ্চয়--৬০০ কোটি টাক! 
স্বল্প সঞ্চয় খাতে ৬০* কোটি টাক। সংগৃহীত হইবে অনুমান কব! হইয়াছে । দ্বিতীয় 

পরিকল্পনাকালের স্বল্প সঞ্চঘেব লক্ষ্য ছিল ৫০০ কোটি টাক।, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংগৃহীত হইয়াছে 
৪০০ কেটি টাক। (প্রথম পরিকল্পনায় সংগৃহীত হইযাছে ২৩৭ কোটি টাকা) স্বল্পসঞ্চয় 
সংগ্রহের সংগঠনের কিছু কিছু উন্নঘনের ফলে স্বব্নসঞ্চয়েব আদায়ের ব্যাপারে আশাব সঞ্চার 
হইয়াছে । ইহাতে পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করে গ্রামাঞ্চলেব স্বল্সসঞ্চম সংগ্রহের সু ব্যবস্থা গ্রহণের 
উপরে এবং স্বল্প সঞ্চযের আন্দোলন কতট। ব্যাপক আকাবে গড়িয়া ওঠে তাহার উপর । 

৫. সরকারী ক্ষেত্রের জন্য প্রাপ্তব্য বিদেশী খণ_২২০০ কোটি টাকা 
পরিকল্পনাকালে মোট ৩২০০ কোটি টাকার বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। ইহার 

মধ্যে ৩, কোটি টাক! বেসরকারী দ্ষেত্রের। এই ৩০০ কোটি টাকার মধ্যে ব্যক্তিগত 
বিদেশী পুঁজি (যাহ। ভারতবর্ষে বিনিয়োগের জন্য আসিবে ), বিশ্বব্যাস্ক আন্তর্জাতিক অর্থ 
করপোরেশন ( [06909010179] [0719708 00100796107, ), মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রগ্তানি- 

আমদানি ব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্তব্য খণ ধরা হইয়াছে । আবার খণশোধের 
রাবদ প্রাপ্তব্য ৪৫০-৫** কোটি, টাকা সরকারী ক্ষেত্রে পাওয়৷ যাইবে না। “পি. এল. 
৪৮০র মারফত যে ৬** কোটি টাকা পাওয়া যাইবে তাহার মধ্যে ২০০ কোটি টাকার 



সাজ সহফাখ পরিকয়্নাসমূহ ধু 

“মত খাস্বশন্ত মজুদ হিসাবে রাখিতে হইবে র্থাৎ এঁই নিরার 2 
কান্ত্ে ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসাবে পাওয়া যাইবে না । সুতরাং দেখা যাইতেছে অঙ্গুমিত 
৬২৯ কোটি টাকাব বৈদেশিক সাহায্যের মধ্য হইতে প্রায় ১০০৭ কোটি টাকা (৩০*+৫০৬ 
+২*০) বাদ দিয়া অবশিষ্ট ২২০* কোটি টাক কার্ধত সবকাবী ক্ষেত্রের জন্ত পাওয়! 

যাইবে। 

৬ ঘাটতি ব্যয়-_৫৫০ কোটি টাকা 
তিতীয় পৰিকল্পনাকানে ঘাটতি ব্যযেব পবিমাণ ধবা! হইযাছে ৫৫* কোটি টাকা। 

পৰিকল্পনা কমিশনেব মতে এই পরিমাণ ঘাটতি ব্যষে মুদ্রান্্ীতিব চাপ কৃষ্টি হইবে 
না (001771100৮0 ৮৮ )। দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে ১২০৭ কোটি টাকার ঘাটতি 

ব্যরেব লক্ষ্য থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ৯৪৮ কোটি টাকাব ঘাটুতি ব্যয কব! হয়। ঘাটতি ব্যয়ের 
যে সংজ্ঞ! দেওয়া! হইযাছে ( অর্থাৎ বিজার্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃক সবকাবী ক্ষেত্রকে খণ) তদমুসারে 
দ্বিতীষ পবিকল্পনাঘ ঘ টৃতি ব্যঘেব পবিমাণ ৮৬৩ কোটি টাক্। হয, ৯৪৮ কোটি টাকা নহে।১ 

৭ অতিরিক্ত কর-_১৭১০ কোটি টাকা 
দ্বিতীয পবিকল্পনাক'লে হিসাব কব| হইয়াছিল অতিবিক্ত কবেব মাধ্যমে ৮৫* কোটি টাক! 

সংগৃহীত হইবে। প্রকৃতপক্ষে ১০৫২ কোটি টাকা এ ুত্রে গৃহীত হয। ১৯৫৫-৫৬ সালে 
কব-বাজন্বেব অনুপাত ছিল জ্ঞাতীয় আয়েব ৭ ৭% | ১৯৬০-৬১ সালে উহা! ৮৯% গিয়! 
দাডাষ। তৃঠীয পবিকল্পনাষ অনুমিত অতিবিস্ত কব ১৭১০ কোটি টাকা এবং জাতীয় 
আয় বুগ্ধিব ফলে যে অতিবিক্ত কব ব্লাজম্ব হইবে__এই সকল মিলাইয়৷ ১৯৬৫-৬৬ সালে 
কব-বাজস্বেব অনুপাত হইবে জাতীয় আয়েব শতকবা৷ ১১'৪%। 

তৃতীয় পঞ্রিকল্পনায় ঘ।ট তি ব্যয় সম্পর্কে মন্তব্য 
05াতো £0৭$1৭0110 [ও 5 নীতা) গা 00145৭13 

দ্বিতীঘ পবিকল্পনাক লে পাইকাবী মৃলাম্তব ৩০% বৃদ্ধি পায়। খাচ্যশস্ত ও কৃষিজ কীচামালের 
অপ্রচুব যৌগান এবং দেশেব মধ্যে আরিক আয় বাঁদ্ধব জন্য চাহিদাব বৃদ্ধি এই ছুইটিই 
ইহাৰ প্রধান কাবণ। 

পৰিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনায় ঘাট তি ব্যয়েব দ্বাবা মুদ্রান্্ীতি হইবে ন! 
বলিয়া যে আশা কবিযাছেন তাহা দুইটি কাবণে কাধকর হইবে না বলিয়া মনে হয় £ 
ক. দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ মৃশান্তব বেশ কিছুকাল ধবিয়াই বুদ্ধি পাইতেছে; 
খ. বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়ও এমন পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই যাহা ঘাটুতি ব্যষের বিরুদ্ধে ব্যবহার 
কবিয়! ভাবসাম্য বক্ষা কব! যায়। তাই ঘাটতি ব্যয়েব কোন্ পরিমাণ অবধি মৃদ্রাম্ফীতির 
সম্ভাবনা নাই সে বিষষে পুনবায় বিচাব বিষ্লেষণ কবা প্রয়োজন এবং বিভিন্ন সময়ে 
এই ঘ'ুতি ব্যয়ের পবিমাণ অর্থনীতিক অবস্থার পবিপ্রেক্ষিতে চিন্তা কর! আবশ্তক। প্ররুত 
উৎপাদন (791 ০৪%)০6), বিশেষ কবিয়। খাগ্যোৎ্পাদন কি পরিমাণ হইবে, তাহার উপর 
এ বিষয় অনেকথানি নির্ভর কবে। 

১০ 78980756 1380058 ০0906 ৮০ 60৩ 0০৮62720097 560৮০: 10087)08 6116 95610786590 

40190110910 659 105 19:910095:01908%9 8389৪ 86810088১15 ৮০ (5০ 305৩7005912 ৪5০6০, 



পযুরানি)৪ ০ ৮5০০০০০ চ। 

৯ তৃতীয় পরিকল্পনাকালে' জাতীয় আয়ের ৩০% এবং ঘাধাপিছ আদের” ৬৭ 

পাইবে বলিগা হিসাব কর! হইয়াছে । অর্থাৎ জাতীয় আয় ১৪১৫০০। কোটি টাকা 

(১৯৬*-৬১ সালের মূল্যন্তর ভম্ুযায়ী) হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯*** কোটি টাকা এবং ' 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হিসাবের ভিততে মাথাপিছু আয় ৩৩* টাকা হইতে ৩৮৫ 
টাকায় ফ্রাড়াইবে। 

২. কৃষি ক্ষেত্রের ৩৫ লক্ষ ও কৃষি-বহিভূর্ত শ্ষেত্রের ১ কোটি ৫ জক্ষ লইযা মোট 
১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকেব নৃতন কর্মসংস্থানের লক্ষ্য সন্ুখে রাখা হইযাছে। 

৩. কৃষির সামগ্রিক উৎপাদন ৩০% বৃদ্ধি করা হইবে। বিশেষ বিশেষ কৃষিজ পণ্যের 
উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্য নিম্নরূপ £ 

১৯৬০-৬১ ১৯৬৫-৬৬ % বৃদ্ধি 

খাহ্যশস্য (লক্ষ টন) ৭৬০ ১০০৩ ৩২ 

তৈলবীজ 53 ৭১ ৯৮ ৩৮ 
ইক্ষু (3 ৮০ ১০৩ ২৫ 
তুল (লক্ষ গইট ) ৫১ ৭০ ৩৭ 
পাট ) ৪০ ৬১ 8৫ 

উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ পূর্ণ হইলে খাদ্শন্তে অর্থনীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে এবং মাথাপিছু 
দৈনিক ভোগেব পবিমাণ ১৬ আউন্স (১৯৬০-৬১) হইতে ১৭৫ আউদ্দে ( ১৯৬৫-৬৬ ) 
দাড়ইবে। সেচের অন্তভূক্ত জমিব পরিমাণ ৭ কেটি একর হইতে ৯ কে।টি একবে (২৯% 
বৃদ্ধি) লইয়া! যাওয়া হইবে। সমবাঘ্ধ সমিতিব মাধ্যমে কৃষকদিগকে দেয় ঞণেব পরিমাণ 
২০০ কোটি টাকা (১৯৬০-৬১) হইতে ৫৩৭ কে।টি টাকাতে ( ১৯৬৫-৬৬ ) জইয়৷ যাওয়া 
হইবে। 

৪. শিল্পেব সামগ্রিক উৎপাদন ৭*% বৃদ্ধিব জন্ম্য নিদিষ্ট করা হইয়াছে । বিশে বিশ্বে 
শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য পিম়রূপ ঃ 

১৯৬০-৬১ ১৯৬৫-৬৬ % নচ্মি 

ইম্পাত পিও (লক্ষ টন) ৩৫ ৯২ ১৬৩ 

লৌহ মান্গিক এ ১০৭ ৩০০ বর 

চিনি ( * ) ৩০ ৩৫ ১৭. 

কয়লা ( ) ৫৪৬ ৯৭০ শ৬ 

সিমেপ্ট 8 ৮৫ ১৩০ ৫৩ 

মিলজাত বন্ত ( লক্ষ গজ) ৫১২৭০ ৫৮০০০ ১৩ 

হন্ত-তাত জাত বস্ত্র ( ৮” ) ২৩৪৯০ 82৪5 ৪৪ 

বিদ্যুৎ (লক্ষ কিলোওয়াট ) রি 

বস্ত্রোৎপাদনের লক্গা পূর্ণ হইলে মাথাপিছু বন্তর ব্যবহারের পরিমাণ ১৫২ গজ ( ১৯৬০-৬১) 
হইতে ১৭২ গে ( ১৯৬৫-৬৬ )প্দাড়াইবে। 



পির ২ নয নি হাটি 2 
++ , স্ীজর্সবীর ক্ষেত্রে ৬৮১ বৎসর বয়স্ক বালক-বাদিকাদিগেব অবৈভ্মিক' শিক্ষাদানের 
ব্যব্ ীসারিত হইবে। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ২৯% 
এবং গ্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংখ্যা ৫০% বৃদ্ধির লক্ষ্য ঘোষণা কৰা! হইয়াছে। 
তৃতীয় পরিকল্পনার সমালোচন। 
্দ109178ও 0 5 য়া) ০12৭ 

ভাবতে তৃত্তীয় পবিকল্পনাকে বিভিন্ন দিক হইতে সমালোচন! কবা হইযাছে। সমালোচনা” 
গুলি নিয়ে আলোচিত হইল £ 

১. তৃতীয পবিকল্পনাব সবকাবী ক্ষেত্রেব বিনিষোগেব অনুমতি পরিমাণ (৭৫০০ কোট 
টাক। ) প্রথম ও দ্বিতীষ পবিকল্পনাম সবকাবী ক্ষেত্রের মোট বিনিয়োগেব পরিমাণ (৬৫৬০ কোটি 
টাকা ) হইতেও বেশি। পবিকল্পনাব উন্নঘনে লক্ষ্য অতিশয় উচ্চাকাঙ্ষা! সম্পন্ন বলিয়! 
সমালোচন! কব! হইযাঞ্ছে। ভাবতেব জনসাধাবণেব জীবনযাত্রীব মান উন্নযন এবং স্বল্পোন্নত 
দেশেব উন্নপনেব কারধস্থচীব ব্ূপাষশেব প্রযোজনীযতাব দিক হইতে বিচাব কবিলে এই লক্ষ্যকে 
খুব বেশি উচ্চাশাসম্পন্ন বলিষা মনে কবা যায না। তবে নানাবিধ অস্থবিবা ও উপকবণগত 
ল্পতাব জন্য লক্ষ্য পূর্ণ কবা যাইবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ কবা হইযাছে। 

২. বিভিন্ন কার্ধক্রমকে বপাধিত কবিতে বিদেশ হইতে যে বিপুল পবিমাণ পণ্য আমদানি 
কবিতে হইবে তাহাব জন্য পরব পরিমাণ বিদেশী মূদ্দাব প্রযোজন দেখ! দিবে। বিদেনী মুদ্রা 
কি পবিমাণ পাঁওযা৷ যাইবে তাহা নির্ভব ক্ষবে ছুইটি জিনিসেব উপবে £ ক. বৈদেখিক সাহাষ্য 
খ. বথ্ানিব পবিমাণ। বৈদেশিক সাহাযাপ্রাপ্তি সম্পর্কে স্থনিশ্চিনভাবে পূর্বেই কিছু বলা 
যায় না। আব বপ্তানি বৃদ্ধিব পথে বাধাগুপিও কম নয। বিদেশের বাজাবে ভাবতীয রপ্তানি 
ব্য তীব্র গ্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইতেছে । তনুপৰি ঈউবোগীয় সাধাবণ বাজাবে ইংলগ্ডের 
যোগদানেব প্রস্তাব কার্যকবী হইলে ইংলগ্ডেব বাজাবে ভাবতীষ বপ্তানি হাঁস পাইবে । 

৩. অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্য অবাস্তব এবং উহ্থা পৃবণ কবা ভাবতের ক্ষমতাব বাহিবে বলিয়া 
সমালোচনা কবা হইযাছে। ইতোমধ্যেই কবভ'ব তীব্রভ'বে অন্থভত হইষাছে। ইহাব উপবে 
তৃতীয় পবিকল্পনাকালে ১৭১০ কে।টি টাকাব অতিবিক্ত কব সংগ্রহ কবা সম্ভব কিনা তাহা 
বিবেচ্য । বাটা উদ্যোগের অধান প্রতিষ্ঠানসমূহেব নিকট যে উদ্ৃত্ত বাজস্ব পাওয়া যাইবে 
বলিঘা হিসাব কবা হইযাছে প্ররুতপক্ষে এত অর্থ সংগ্রহ কবা যাইবে না বলিয়াই অনেকে মনে 
করেন। 'না-ক্ষতি-না-মুনাফা! নীতি গ্রহণ কবিষা বাস্রীয উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ এই পবিমাণ 
উদ্ত্ স্থ্ী কবিতে পাবিবে না বলিযাই অনেকে মনে কবেন। - 

৪. তৃতীয় পবিকল্পনাষ বাস্থীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রেব ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটিবে। এই 
ক্ষেত্রেব যাবতীয় কার্ধক্রমেব সফর বপায়ণেব জন্য পবিচালনা কার্ধে দক্ষ বহুগংখক কর্ষচারীর 
প্রয়োজন। ভারতে এই প্রকারের কর্মচারীব সংখ্য! অপর্যাপ্ত । সুতরাং রাষ্্ীগন অর্থনীতিক 
ক্ষেত্রের সম্মুথে গুকতর সমন্রণ দেখা দিবে। 

৫, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মৃণ্যন্তবেব স্থিবতা আন্ধন কবিবাব জন্ত বিশেষ ভাবে কোন 
নীতি নিধ্ণারিত হয় নাই। ইহাতে ভবিষ্যতে পবিকল্পনার সুখে সমস্য দেখা দিবে। কারণ 
ত্বিতীয় পরিকগ্ননায মৃত্যন্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকায় এ্সরিকপ্ননীর ব্য বিশেষ ভাষে 



রি লাাকগার রড পর বরাদ্দব্যয়ের কাটছাঁট করিয়া লংখটের 
টিন চেষ্টা করা হয়। ৰ 
৬, দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে যেমন, তৃতীয় পরিকল্পনাতেও তেমনি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী 

শিল্পের উন্নয়নের উপবে গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই । ফলে দেশের জনসাধারণের ভোগ্যপণ্যের 
অভাবে পূর্বের ্তাষ কষ্ট স্বীকাব করিতে হইবে । ইহা অনেকের মতে সমর্থনযোগ্য নহে।' 
তৃতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক সম্বল ও লেনদেনের উদ্্ত 
27181, 780028055 & 857,810 0৮ 255৭3 হও 176 11) 2.8 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারস্ভে প্রচুব বিদেশী মুদ্রা সঞ্চিত থাকার ফলে পরিকল্পনার জন্য 
প্রয়োজনীয় আমদানিব একটা অংশেব দাম শোধ করা সম্ভব হয। দ্বিতীষ পবিকল্পনাকালে 
প্রযোজনমত ভাবতেব বৈদেশিক পাওন! হইতে টাকা উঠাইয| কাজ চালান গিঘাছিল। কিন্তু 
তৃতীয় পরিকল্পনা এমন একটা! সমযে শুরু হইয়াছে যখন অত্তিরিক্ত কোন অর্থ তৈদেশিক পাওনা 
হইতে উঠান আর সম্ভব নহে। তদুপরি ভারতের স্টার্সিং জমার পবিমাণ ভীষণভাবে কমিয! 
যাওয়াতে স্থদ হিসাবে যে পাওনা জমা! হইত তাহা ও আব পাওয়৷ যাইবে না । উপরস্ত, বিদেশী 
খণের উপরে দেষ সুদের পবিমাণও ক্রমাগতই বাড়িতে থাকিবে । ইহা ছাডাও তৃতীষ 
পরিকল্পনাকালেই বিদেশী মুদ্রায় গ্রচুর বিদেশী খণ শোঁধ কবিতে হইবে। প্রধানত এই বাবদেই 
তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৫* কোটি টাকা বরাদ্দ কবা হইযাছে। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের রপ্তানিব তুলনায় তৃতীয পরিকল্পনাকাপে বপ্তানিব পবিমাণ ₹ অংশ 
বেশি হইবে এই হিসাবেব ভিত্তিতে পরিকল্পনাকালে যে পবিমাণ বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা 
যাইবে বলিষা ধর! হইয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র 'অর্থনীতির জন্য সাধাবণভ'বে প্রয়োজনীয় 
কাচামাল, আনুষঙ্গিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতিব ব্দবদলের জন্য প্রযোজনীয় অংশ (90701901097) 
[6101990107070্ 01801)170675 ) ইত্যাদির ন্যাষ বর্তমান যন্ত্রপাতির সংরক্ষণজনিত আমদানিই 

করা চলিবে € 07217)6002009 170707%5 )১ অন্য কোন দেন! শোধ করা সম্ভব হইবে না। 
উহার পরিমাণ ৩৬৫০ কোটি ধরা হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমদানির পরিমাণ ৩৮০০ কোটি টাকা 
বলিয়া ধর! হইয়াছে । স্বতরাং দেখা যাইতেছে উন্নয়নমূলক কাধ, খাছ, যন্ত্রপাতির সংরক্ষণজনিত 
আমদানি ইত্যাদির জন্য এবং ৫৫০ কে।টি ট।কার খণ পরিশোধের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের 
প্রয়োজন হইবে । থাগ্য আমদানির জন্য “পি. এল. ৪৮০-র মাধ্যমে ৬০০ কোটি টাকার মত 
খণের ব্যবস্থা অবশ্ঠ করা হইযাছে। 

উন্নয়নমূলক কার্ধের জন্য আমদানির পরিমাণ হইবে ২১০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে 
অবশ্য যন্ত্রপাতির অংশ আমদীনির জন্ত যে ২০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে তাহা বাদ দিলে 
শুধুমাত্র উন্নয়নমূলক কার্ধের জন্য ১৯০০ কেটি টাকার আমদানির প্রয়োজন হয়। 

স্ৃতরাং দেখ। যাইতেছে তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্যের 
প্রয়োজন হইবে। “পি. এল. ৪৮০১ বাবদ প্রাপ্তব্য ৬০০ কোটি টাক! বাদ দিলে ২৬০০৭ কোটি 
টাকা বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। [দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৯২৭ কোটি টাকার 
বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করা হইয়াছে, এবং আরও ৫৯৮ কেটি টাকা বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয় 
হইতে উঠান হুইয়াছে__অর্থাৎ মোট বিদেশী মুদ্রাব গুয়োজন হইয়াছে (৯২৭+৫৯৮-) ১৫২৫ 
কোটি টাকার । ] 

গ্রহ অর্থ যে ভাবে সংগৃহীত হইবে £$ 'পি. এল. ৪৮০, সুত্রে ৬০ কোটি টাকার 
কথা পূবেই বলা হইয়াছে । বিশ্্যাক্কের উদ্যোগে সংগঠিত ভারত-সাহায্য সমিতি (419 

তব পতি ৮ ছু 



1988, 0089071802) ১০৮৯,কোচ টাকার আশাস দয়া মধ্যে মাকন ধুসর 
সা ৪৯৭ কোটি টাক )। সোবিয়েত ইউনিয়নের নিকট শন বস 
খণের ব্যবস্থা আগেই করা হইয়াছে। 
তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বগুসরের অগ্রগতির পর্যালোচনা 
হাইড 0 লহ হাও শালাহহ %2805 08 যা রত) 21১8 

তিন বৎসরেব অগ্রগতি সম্থলিত তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার একটি মধ্যকালীন মূল্যায়ন 
রা প্রকাশ করিয়াছেন। নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই অগ্রগতির হিসাব সংক্ষেপে উল্লেখ 
করা | 

জাতীয় আয় ঃ লক্ষ্য ছিল জাতী আয় গড়ে বংসরে ৬% বাড়িবে এবং মাথাপিছু 
আয় পাঁচ বৎসরে ১৩% বাড়িবে। কিন্তু জাতীয় আয প্রথম ছুই বৎসরে গড়ে ২'৫% হারে 
এবং তৃন্ীয বসবে ৪'৩% হাবে বুদ্ধি পাইয়াছে। মাথাপিছু আয় প্রথম ছুই বৎসরে কিছুয়াত্র 
বাডে নাই, কারণ এ ছুই বর জনসংখ্যাও গড়ে ২:৫% হারে বাড়িয়াছে। স্থতরাং তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালে জাতীয় ও মাথাপিছু আযেব পরিমাণ কোন ক্রমেই লক্ষ্য পূর্ণ করিতে 
পারিবে না। 

২. কৃষি; পরিকল্পনার প্রথম ছুই বৎসরে কৃষির ক্ষেত্রে কোন উন্নতিই পরিলক্ষিত 
হয় নাই। ববং দ্বিতীয বসবে উৎপাদন হাস পাইয়াছে। এই প্রকাবের ব্যর্থতা পরিকল্পন।- 
কালে পূর্বে কখনো হুয নাই বলিয়া মনে হয়। এই বার্থতীব প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই অর্থনীতির 
বিভিন্ন ন্েত্রে প্রতিফলিত হইতেছে এবং গভীর সংকটের স্থষ্টি করিতেছে। 

৩. শিল্প ও খনিজ ঃ প্রথম ছুই বংসরে শিল্পোৎপাদন গড়ে ৭% হারে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। তিনটি সরকারী ইম্পাত কারখানাতেই প্রকৃত উৎপাদন নির্বারিত উৎপাদন ক্ষমতা 
অতিক্রম করিযাছে। কয়লার ক্ষেত্রে সবিশেষ উন্নতি ঘটিধাছে। পুঁজিদ্রব্য ও মধ্যবর্তী 
দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রগতিও উল্লেখযোগ্য । তবে লৌহপিও ইম্পাত ছীচে ঢালাই ও 
রাসায়নিক সাবের ক্ষেত্রে অগ্রগতি আশানুবূপ হয় নাই। 

৪ শক্তিঃ শক্তি উৎপাদন বুদ্ধি পাইয়াছে ৪৫%। 
৫. পরিবহণ ও সংসরণ £ রেলপথ উন্নয়নের জন্য মোট বরাদের 8৫% (৪১৩ 

কোটি ) ছুই বৎসরের মধ্যেই ব্যয় করা হইযাছে। ওয়াগন নির্মাণ বাৎসরিক ১২ হাজার হইতে 
২৫ হাজারে পৌছিয়াছে, এই সমঘে সড়ক ও সড়ক পরিবহণের উন্নতিও উল্লেখযোগ্য ৷ প্রথম 
ছুই বৎসরে এই জন্য ১৮৭ কোটি টাক! ব্যয় করা হইয়াছে। 

৬. স্থাস্থ্য ঃ তৃতীয় পরিকল্পনায় স্বাস্ত্বোর উন্নতির জন্য ৩৪২ কোটি টকা বরাদ্দ ব্যয়ের 
মধ্যে প্রথম ছুই বৎসরের মধ্যেই ১৩৩ কোটি টাক। ব্যঘ কর! হইয়াছে । 

৭. কর্মসংস্থান ঃ তিন বৎসরে কৃষিবহিভূতি ক্ষেত্রে মোট ৪* লক্ষ নৃতন কর্মসংস্থান সি 
ইইয়াছে। অথচ তৃতীয় পরিকল্পনাকালে লক্ষ্য ছিল কৃষিবহিভূ ত ক্ষেত্রে ১ কোটি ৫ লক্ষ এবং 
কৃষিক্ষেত্রে ৩৫ লক্ষ নৃতন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হইবে। কৃষিক্ষেত্রে আশানুরূপ কর্মসংস্থান সৃষ্টি 
হয় নাই। স্থতরাং কর্মহীনতার সমস্যার সমাধান তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সুদূর পরাহত। 

৮, জনকল্যাণ ৫ জরুরী অবস্থ! ও কতকগুলি ক্ষেত্রে কার্ধারস্ভে বিলম্বের জন্ত অনুন্নত 
শ্রেণীগুলির কল্যাণমূলক বিশেষত, শিক্ষা ও গবেষণ। কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ হাস কর! হইয়াছে। 

৯. মুল্যস্তর ঃ ১৯৬০-৬১ সালে পাইকারী মূল্যস্তর ছিল ১২৪ ( ১৯৫২-৫৩- ১০৯ রি | 

পরিকল্পনার প্রথম বৎসর ( ১৯৬১-৬২) মৃল্যস্তরে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। 



৪ পিজা 'উত্বগিতি হরহিয়।” এবং, ৬০৭ বালে না ছি 

তয় পরি পড়িয়াছে রূলিয়াই মনে হয়। 
পরিকল্পনার ব্যয় তিন বৎসরে সরকারী ক্ষেত্রে মোট ধ্যয় ৪১৯৮ কোটি 

০ চরম বদরের বাযের পরিমাণ ১৬৫৪ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হুইয়াছে। 
১১, অর্থসংস্থান £ তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার ১১০০ কোটি টাকা 

ও রাজ্য সরকারগুলির ৬১০ কোটি টাকা মোট ১৭১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর আদায়ের 
কথা হইয়াছে । পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা দ্বারা পাচ 
বৎসরে প্রায় ২৪০ কোটি টাকা আদায় হইবে বলিয়া মনে হয়। সরকারী মালিকানাধীন 
প্রতিষ্ঠানের উদ ৪৫০ কোটি ট।কা পাওয়া যাইবে বলিয়! মনে হয় না। কারণ প্রথম ছুই 
বৎসরে এ সুত্র হইতে মাত্র (২০-+২৮-5) ৪৮ কোটি টাকা পাওষ!। গিষাছে ; এবং তৃতীয় 

বৎসরে ৬৪ কোটি ট কা পাণ্যা খাইতে পারে । জনসাধারণের নিকট হইতে খণ গ্রথম ছুই 
বৎসরে ২৫০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং তৃতীয় বৎসরে ২০৩ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে 
বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে । স্থতরাং এই সুত্র হইতে প্রত্যাশিত অর্থ (৮০০ কোটি টাক) 
পাওয়া হয়ত সম্ভব হইবে। কিন্ত স্বল্প সঞ্চষ প্রত্যাশিত পরিমাণে (মোট ৬০০ কোটি টাক।) 
পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ প্রথম ছুই বৎসরে এই সুত্র হইতে যে পরিমাণ 
সংগ্রহ হইয়াছে তা হতাশাব্যপ্রক। ঘাটতি ব্যযের ন্ষেত্রেও নির্ধারিত ৫৫৭ কোটি টাঁকা 
পরিকল্পনার তিন বত্সবেই অতিক্রান্ত হইযাছে-_-এই তিন বৎসরে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ 
৬১৬ কোটি টাকা । বৈদেশিক স্ত্র হইতে অর্থ আশ্বাতিরিক্ত পবিমাণে পাওয়া যাইতে পারে 
এমন সম্ভাবনা আছে। স্থৃতবাঁং তিন বৎসবের সাফল্য ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করিলে তৃতীয় 
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল বলিয়া মনে হয় না। 

টি পরিকল্মনার তুলনামূলক বিচার 
08741759007 0 শর 27750 21৮1 

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
81889 & 07505071529 

১ প্রথম পরিকল্পন| £$ ক. যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে অর্থনীতিতে যে 
ভারসাম্যহীনত দেখ! দেয় তাহার সংশোধন । খ. অর্থনীতির সবাজীণ সামঞ্রন্পূর্ণ উন্নঘনের 
ভিত্তি তৈয়ারি কর! যাহাতে জাতীয় আয়ের এবং জীবনযাত্রার মানের ধারাবাহিক উন্নতি 
সাধিত হয়। 

প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল। 

২. দ্বিতীয় পরিকল্পন।£ ক. জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয়ের 
উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। খ. দ্রুততর গতিতে শিল্পোক্নয়ন বিশেষ করিয়া ভারী ও বুনিয়াদা শিল্পের 
দ্রুত উন্নয়ন । গ. কর্মসংস্থনেব অধিকতর সুযোগ স্ঙি। ঘ. আয় ও জম্পদবণ্টনে অসাম! 
স্বাস এবং অর্থনীতিক শক্তির অধিকতর সথযম ব্টন। এই সকল লক্ষাগুলির পূর্ণতা সাধনের 
জন্য সমাজতান্ত্রিক ধাশচের সমাজ গঠন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ 
হইতে বৃহত্বর ও সুদৃবপ্রসারী | 

৩. তৃতীয় পরিকল্পন|$ ক. জাতীয় আয়ের শতকরা ৫% হার বৃদ্ধি এবং 
উদ্নয়নের এই হার পরবর্তী পরিকল্্াগুলিতে বজায় রাখা । খ. থাস্যশস্তে ্য়ংস্পূর্ণতা অর্জন 



ভবের? 

ধবং শৈযা ওবহু!নির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাহ্যার মড়বীহি এটংপাদূনের বা্ধমাধন। 
গ. শিল্পে শ্রংসম্পূর্ণতাঁর ভিত্তি রচনার জন্য ভারী ও বুনি্াদী শিল্পের” ফ্রুত সম্প্রসারণ 
প্ঃ দেশের সম্পদের যথাসম্ভব পূর্ণতর ব্যবহাব এবং অধিকতর সংখ্যায় নৃতন কর্ম সষ্টি। 
ঙ. অধিকতব সামাজিক সুযোগ-সুবিধা! ভোগেব ব্যাপারে সাম্য আনয়ন এবং সমাজের আয়, 
গম্পদ ও অর্থনীতিক ক্ষমতাব স্থ্যম বন্টন। তৃতীষ পবিকল্পনাব লক্ষ্য আবও নুদূরপ্রসারী, 
কার্যসথচী ব্যাপকতর এবং আত্মনির্ভবশীলতা৷ অর্জনেব স্ুম্পষ্ট ঘোষণ|। 

খ. অগ্রাধিকার 
৮02] 

প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্য ও কাচামাল উৎপাদনই প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। যুদ্ধের 
বিপর্যস্ত পবিবহণ সংসবণেব পুনর্বাসন অত্যাবগ্তক হইয়া পড়িয়াছিল। হথতবাং কৃষিব 
উন্নঘনকেই অগ্রাধিকাব দান কবি পবিবহণেব পুনর্বাসনেৰ ব্যবস্থাকে পববর্তী অগ্রাধিকার 
দেওয়া হইয়াছিল । 

দ্বিতীয় পরিকল্পন।য় শিল্পাধনেব কার্ধস্থচীকে অগ্রার্িকাব দেওঘা হয । বিশেষ কাবয়া 
ভাবী বুনিবাদী শিল্পগঠনে অবিক গুকত্ব আবোপ কব হয। ইহাবই সহিত সঙ্গতি বাখিষা কুটির 
ও ক্ষুদ্র পিল্পেব উন্নগনেব কার্ধস্থচী বচিত হয। কৃষি অগ্রাণ্থকাব না পাইনেও অবহেলিত হয় 
নাই। ববং প্রথম পবিকল্পনাষ কৃষিসংক্রান্ত খাতে মোট যত অর্থ ববাদ্দ হইযাছিল, দ্বিতীয় 
পবিকল্পনীঘ তদপেক্ষা অধিক পবিমাণ অর্থ এ খাতে ববাদ্ হয়। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি এবং শিল্প উভবকেই প্রা একই রকমেব অগ্রাধিকাৰ দেওয়া 
হইয়াছে । 
গ. বিভিন্ন পরিকল্পনায় মোট ৰিনিয়োগ 

07৮, 00118 (৮12৮৮ 15৮ ) 

সবকাবী ক্ষেত্রে মোট বিনিযোগ প্রথম পাৰকল্পনাষ ১৯৬০ কোটি টাক।, দ্বিতীয় পবিকল্পনায় 
৪৬০০ কোটি টাক এবং তৃতীঘ পবিকল্পনায় (অন্মিত) ৭৫০০ কোটি টাকা। বেসবকাবী 
ক্ষেত্রে প্রথম পবিকল্পনায় ১৮০০ কোটি টাকা, দ্বিতীয পবিকল্পনা ৩১০০ কোটি ট্রাক 
বিনিযোজিত এবং তৃতীধ পবিকল্পনায় ৪১০০ কে।টি টাক। বিনিযোগ ববাদ্ হইয়াছে । 

ঘ. বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের শতকরা হিসাব 
৮২020287107 08 00778 04072 2 20110228 7724705 

প্রথম, দ্বিতীয ও তৃতীয় পবিকল্পনাষ (১) রুষি ও সমাজোন্নঘন খাতে যথাক্রমে ১৫, ১১ ও 
১৪ শতাংশ, (২) সেচ ও বৈছ্যতিক শক্তি খাতে যথাক্রমে ২৯, ১৯ ও ২২ শতাংশ, 
(৩) গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে যথাক্রমে ২, ৪ ও ৪ শতাংশ, (৪) শিল্প ও খনিজ খাতে 
যথাক্রমে ৪, ২০ ও ২০ শতাংশ, (৫) পবিবহণ ও সংসবণ খাতে যথাক্রমে ২৭, ২৮ এবং 
২০ শতাংশ, (৬) সমাজ সেবা ও বিবিধ খাতে যথাক্রমে ২৩, ১৮ ও ১৭ শতাংশ বিনিয়োগ 
কবা হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা ষায়__ 

৬. সরকারী ও বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের বিনিয়োগের আনুপাতিক হিসাব 
৮৮০0৮০08120 02 01011.859 হা 26 ৮0 8170 & ৮1১৬৯555 5207085 

প্রথম পরিকল্পনায় সবকারী ও বেসবকাবী শিল্পক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫*% ও ৫০%, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় যথাক্রমে ৫৬% ও ৪৪%, তৃতীয় পরিকল্পনায় বখ্চুক্ঠমে ৫১% ও ৪১% হাবে বিনিম্বোগ 



হহজীত? ইহ ইইতে দেখা যায় যে বেসরকারী ক্ষেজের তুলনায় সরকারী কষে সম্পনারিত 
হইতে (+ 

চ. অর্থসংস্থানের 
9010078055 0 580০5 

১. রাজস্থের উদ্ধত্ত ( অর্থৎ বিভিন্ন কর হইতে লন্ধ সরকারী আয়) প্রথম, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় পরিকল্পনায় থাক্রমে ৬৩৭ কোটি, ১০০২ কোটি, ২২৬০ কোটি টাকা । ইহারা মোট 
ব্যয়েব যথাক্রমে ৩২%, ২২% ও ৩০%। ২. রেলওয়ে ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান 
হইতে প্রাপ্ত অর্থেব পরিমাণ ষথাত্রমে ১১৫ কোটি (৬%), ১৫০ কোটি (৩%) এবং ৫৫০ কোটি 

ট।/কা (৭%)। ৩. খণ ও স্বল্প সঞ্চয় হইতে যথাক্রমে ৪৪২ কোটি (২৩%), ১১৮০ কোটি 
(২৬%) এবং ১৪০০ (১৯%)। ৪8 অন্যান্য মূলধন খাতে প্রাপ্ত যথাক্রমে ২৪৫ কোর্ট 
(১২%), ২৩* কেটি (৫%) এবং ৫৪০ কোটি টাকা (৭%)। ৫. ঘট তি ব্যয় হইতে প্রাণ্ 
যথাক্রমে ৩৩৩ কোটি (১৭%), ৯৪৮ কোটি (২০%) এবং ৫৫০ কেটি ট,ক। (৭%)1। উপরে 

উল্লিখিত ১নং হইতে ৫নং পধন্ত ক্ুত্রগুলি মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (117677)91 

1:85007098 ) এবং ইহার পরিমাণ গ্রথম পরিকল্পনায় ১৭৭২ (কটি ।৯%), দ্বিতীয পরিকল্পনায় 

৩৫১০ কোটি (৭৬%। এবং তৃতীয় পরিকল্পনা ৫৩০০ কোটি টাকা (৭০%), ৬নং সুত্র ধৈদেশিক 
সাহায্য বাবদ যথাক্রমে ১৮৮ কোটি (১০%), ১০৯০ কোটি (২৪%) এবং ২২০০ কোটি ট।কা 
(৩০%) পাওয়া গিঘাহে ও যাইবে । ইহ! হইতে দেখা যাইজেছে যে পবিকল্পনীর মোট ব্যয় 
যত বৃদ্ধি পাইতেছে (অর্থ আযতনে বড হইতেছে ), ততই অভ্যান্তবীণ স্ুত্রের অনুপাত হাস 
পাইয়া বৈদেশিক সাহীয্যেব উপবে নির্ভবতা বাড়িঘা চুলিযাছে। অনেকেব মতে এই প্রথ্ণতা 
ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে স্ুলক্ষণ নহে। কাবণ অভ্যন্তরীণ ত্ত্রের উপর নির্ভর করিয়। 
আত্মনির্ভরতা অর্জন না করিয়া ক্রমাগত বৈদেশিক “স্থাত্রের উপর নির্ভব করিলে ভবিষ্যতে 
সুদসমেত খণ শোধের সময অর্থনীতির উপর ও বিদেশীমুদ্রা তহবিলের উপব কঠিন চাপ পড়িতে 
থাকিবে এবং লেনদেনের ঘ।ট্তির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে। 

ছ. অগ্রগতি 
£0০1715৬7775179 

১. জাতীয় ও মাথাপিছু আয় (75800709] & 0৩ 0৪016. £000106 ) ২ 
( ১৯৬০-৬১ সালের মৃল্য স্তবের ভিদ্বিতে ) প্রথম পরিকল্পন।কালে জাতীয় আয় ১০২৪০ কোটি 
টাকা (১৯৫০-৫১) হইতে ১৮ বৃদ্ধি পাইপ ১২১৩০ কোটি টাকার (১৯৫৫-৫৬) পৌহায়। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উহা ১২১৩০ কোটি টাক। (১৯৫৫-৫৬) হইতে ২০% বৃদ্ধি পাইয়। ১৪৫০৬ 

কোটি টাকায় ( ১৯৬০-৬১) পরিণত হ্য। তৃতীঘ পরিকর্পনাক'লে উহা! ১৪৫০* কোটি 
টাক! ( ১৯৬০-৬১) হইতে ৩০% বৃদ্ধি পাইয়। ১৯০০০ কোটি টাকায় ( ১৯৬৫-৬৬) পরিণত 
হইবে বলিয়া অনুমান করা হইযাছে। 

মাথাপিছু আয্বের বুদ্ধি প্রথম পরিকল্পনাকালে ২৮৪ টাক! হইতে ৮% বৃদ্ধি পাইয়া ৩০৬ 
টাকাম পরিণত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৮% বৃদ্ধি পাইয়া উহা ৩৩০ টাকায় পৌছায়। 
তৃতীয় পরিকল্পন,কালে উহা ৩৮৫ টাকায় (১৬% বৃদ্ধি ) পৌছাইবে বলিয়। আশা কর! হইয়াছে। 

হ কমসংস্বান (60291051861) 2 প্রথম পরিকল্পনায় ৪৫ লক্ষ এবং দ্বিতীয় 

পরিকল্পনায় ৮* লক্ষ নৃতন কর্মসংস্থান স্থট্টি হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ১ কোটি 
৪০ লক্ষ নূতন কর্মসংস্থান । 



[দর কষানেণ প়্াসুতণ, 

“৬. সঞ্চয় (৪81088)$ প্রথম 'পরিহয্পনার শেষে জাতীয় + অর্মের ৮*১০ 
পরিকল্পনার শেষে ৮ ৫% সঞ্চয়ের হার ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে আশা উহা ১১:৫% 
পর্যস্ত বুদ্ধি হইবে । (বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের মত দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ১৫-২০%. 
সঞ্চয় স্ত্টি কর আবশ্যক |) 

৪. বিনিয়োগ (1056৪006190) 2 প্রথম পরিকল্পনার শেষে (জাতীয় আয়ের ) 

৭9 এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১১% ছিল বিনিয়োগের হার। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে 
উহা! ১৪% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে বলি! আশা করা হইয়াছে। 

৫. কৃষির উৎপাদন (98105160091 700৫06109 )$ (উৎপাদনের স্চক 

সংখ্যা £ ১৯৪৯-৫০--১০০ ) প্রথম পরিকল্পনার শেষে কৃষির উৎপাদনের হুচকসংখ্যা ১১৭, 

দ্বিতীয পরিকল্পনার শেষে ১৩৫-এ পরিণত হয। তৃতীঘ পরিকল্পনার শেষে উহা! ১৭৬-এ 
পৌছাইবে বলিয়া আশ! কর৷ হইয়াছে ( অর্থাৎ বৎসরে গডে ৬% হারে বৃদ্ধি )। 

৬. শিন্লের উত্পাদন ( 17009900891 1১:০০:০1 ) 2 ( উৎপাদনের স্থচক 

সংখ্যা ১৯৫০-৫১-১০ ) প্রথম পবিকল্পনার শেষে শিল্পের উৎপাদনের স্চকসংখ্য। 
১৫৯ এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাব শেষে উহা! -৯৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তৃতীঘ পরিকল্পনার 
শেষে উহা ৩২৯ পরস্ত পৌছাইবে বলিব আশা কর! হহ্যাছে (অর্থাৎ বৎসরে গড়ে ১৫ 
শতাংশ বুদ্ধি )। 

ভারতীয় পরিকল্পন!। £ অতীত অভিভ্ঞত। ও ভবিষ্যৎ 
হাখা) ৭ 21৩৩1 0: 796770525০7 & ৮৪০৮2০ 

ভারতের অর্থনীতিক পরিকল্পনাকাল চতুর্দশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া! পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিতে 
চলিযাছে। ছুইটি পরিকল্পনা রূপায়নের পর বর্তমানে তৃতীয় পরিকল্পন। রূপায়ণের কার্ক্রম 
সমাপ্তিব মুখে। চতুর্থ পরিকল্পনা৷ প্রণয়নের কার্য প্রায় সমাঞ্চ হইতে চলিয়াছে, অনতিবিলম্বেই 
উহার রূপায়ণ আরন্ত হইবে। স্থৃতরাং পরিকল্পন! রচন! ও রূপায়ণ কার্ষের অতীত অভিজ্ঞতা ও 
শিক্ষ! এবং উহার আলোকে চতুর্থ পরিকল্পনার রচনা ও বূপায়ণের বিচার্ধ খিষয়েব আলোচনার 
সময় ও প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে । অতীতের ক্রটি পরিহার ও বাঞ্চিত পথে পরিকল্পনার সফল 
রূপায়ণ ও অগ্রগতির জন্য ইহা অপরিহার্য । 

যে উৎসাহ উদ্যম ও আশা লইয়া প্রথম পরিকল্পনা শুরু হয়, উহার সফল রূপায়ণে ও লক্ষ্য 
লাভেব ফলে তাহা সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। স্বভাবতই ইহাতে প্রবল আত্মসন্তষ্টির মনোভাব লইয়! 
উচ্চাক।জ্্ী দ্বিতীয পরিকল্পনা রচিত ও বূপাধণেব কার্য আর্ত হয়। কিন্তু অচিরেই কৃষির ফলন, 
হাস, মৃল্যন্তর বৃদ্ধি ও বিদেশীমুদ্া সংকটের আ'বর্তে দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনমূল্যায়নের প্রয়োজন 
হয় এবং উহার অংশবিশেষ কাটছাটের পর দ্বিতীষ পরিকল্পনার খণ্ডিত রূপায়ণ ঘটে । 
অন্যান্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সত্বেও কৃষির উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্য পূরণে 
এবং মূল্যস্তবের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যকে সীমিত করে ও সকলের 
চিন্তার কারণ হইয়! দেখা দেয়। এই অবস্থায় কৃষির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়! রচিত 
তৃতীয় পরিকল্পন শুরু হয়। ইহাতে দৃঢ় মুল্যস্তর নীতি ও সবিশেষ পরিমাণে খান্যোৎপাদন ও 
কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্য গৃহীত হয় । দেশে আয়বন্টনে বৈষম্য হ্রাসের ষে লক্ষ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
গৃহীত হইয়াছিল তাহাও তৃতীয় পরিকল্পনাকে অনুরণের প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়। কিন্তু তৃতীয় 
পরিকল্পনার অন্তর্বর্তাকালীন মূল্যায়নে প্রকাশ পায় ষে, কৃষি কর্মসংস্থান, উন্নয়নহার ইত্যাদি নানা। 



ান ৮:2৮ মহলে ছুটি পু 
_. ..পর্মীয়বটনে বৈষমা হাসের পরিবর্ডে উহীর অধিষথলয: রা 
(ফর্মস-সথ 'নের ক্ষেত্রেও বলাবানুলা অগ্রগতি অসস্তোহদক | . ক 

8... স্বতরাং পরিকল্পিত অর্থনীতিক প্রচে্র এরপ-ফলাফল সম্পর্কে: ৮১১৯ (পাস 
; পরিকল্পনা রচনায় ত্রুটি ঘটিতেছে কিনা, উহাদের রূপায়ণে ত্রুটি ঘটিতেছে কিসী, স্বর... 

লক্ষ্য অধিক কিনা ইত্যাদি। ক্রটি কোথায় এবং তাহা কি সে. সম্পর্কে পরিকল্পনা কি প্, 
জাতীয় উন্নয়ন পর্যতে, স্রকারী মহলে ও সবত্রই আলোচন! চলিতেছে এবং উহার আলোকে 
চতুর্থ পরিকল্পনা! রচনার কথ৷ বলা হইতেছে। অতীত বার্থতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ এবং ভবিষ্যউ$ 
কাধক্রমে উহার প্ররোগই প্রকৃষ্ট পথ। অতীত ক্রটি পরিহার করিতে হইলে, চতুর্থ পরিকল্পনাকে 
সার্থক করিতে হইলে এই পথেই অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। 

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণ সম্পর্কে যে সমালোচনা করা৷ হইয়াছে তাহা এই £ 
প্রথম, এ পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনাগুলিতে, স্থষোগের সমতা, আয় ও ধন বণ্টনে বৈষম্য 

হাস ও অর্থনীতিক শক্তির অধিকতর সমবন্টন, কর্মসংস্থানের স্থযোগের যথোপযুক্ত বৃদ্ধি, দেশের 
মানরিক শক্তির সদ্ধযবহার, ও অধিকাংশ জনসমস্তির নানতম প্রয়োজন পূরণ প্রভৃতি উন্নয়নের 
সামান্তিক লক্ষগুলি অন্পষ্টভাবে সম্মুখে রাখা হইয়াছে ; কিন্তু এই সকল লাভের কোন সময়কাল 
নির্দিষ্ট কর! হয় নাই, কি উপায়ে এই সকল লক্ষ্য পূরণ করা হইবে তাহা! সুস্পষ্ট করিয়! বলা! হয় 
নাই অথবা উহা! লাভ করিবার জন্য কোন কার্ধকর উপায় ও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় 
নাই। স্থতরাং পূর্বাপর, গৃহীত সামাজিক লক্ষ্য ও তাহা লাভের বাস্তব ক্ষমতার মধ্যে একটি 
ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। স্থতরাং অতঃপর পরবর্তী পরিকল্পন৷ রচনার সময় আমাদের সামাজিক 
লক্ষাগুলি সুম্প্ট ও বাস্তবভাবে বণিত হওয়া আবশ্তক এবং তাহা কার্ধে পরিণত করিবার উপায় 
ও ব্যবস্থাগুলিও পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত হওয়া! প্রয়োজন । 

দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনাগুলিতে গৃহীত উদ্দেশ্য ও নীতির সহিন্ত বাস্তবে অন্থুহুত চল্তি নীতির 
প্রায়শই অসঙ্গতি ও ব্যবধান দেখ! দেয়। খাছাবন্টন, শিল্পজাত ও কৃষিজাত পণ্যের মৃল্যনির্ধারণ, 
ুদ্রাক্ষাতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ভূমিসংস্কার নীতির রূপায়ণ, বেসরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ রে 
ক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । অনভিজ্ঞতার দরুন কার্ষক্ষেত্রে পরিকল্পনায় গৃহীত নীতির 
সহিত বাস্তবে অনুহ্থত নীতির বিরোধিতা দেখা দেওয়া আশ্চধের বিষয় নহে। কিন্তু ইহার 
ফলে একদিকে যেমন পরিকল্পনার কার্ধকারিত হ্ষুপ্ণ হয় তেমনি বাস্তব সমস্যাগুলিও মেটে 
না। স্থৃতরাং ভবিষ্যতে যাহাতে বাস্তবে অন্ত নীতি পরিকল্পনায় গৃহীত উদ্দেশ্ট ও নীতির 

সহিত সঙ্গতি পূর্ণ হয় এবং পরিকল্পনায় গৃহীত উদ্দেশ্ত ও নীতিগুলি যেন যথাসম্ভব আশু বাস্তব 
প্রয়োজনের কথ। মনে রাখিয়া! রচিত হয় তাহ! দেখ! আবশ্যক | 

তৃতীয়, রাজ্যসরকারগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পনায় নিধ্ণারিত অগ্রাধিকার মান্য করে 
নাই এবং যে সকল স্থনির্দিষ্ট উদ্দেস্তে কেন্দ্রীয় সরকার উহাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াছে 
তাহা ঘথাযথ বাবহার করে নাই অথব। অপরাপর উদ্দেপ্ঠে ব্যয় করিয়াছে । ইহাতে পরিকল্পনার 
লক্ষ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। রাজাসরকারগুলি যাহাতে এরূপ অবাঞ্চিত পন্থা গ্রহণ না করিতে 
পারে তাহার স্থনিশ্চিত ব্যবস্থ। গ্রয়োজন। 

চতুর্ঘত; অনেক সময় ভালমত ভাবিয়া চিন্তিযা লক্ষ্য নির্ধারিত হয় না, ফলে কর্মসম্পাদনের 
পর দেখা যায় যেলকষ্য পূর্ণ হয়ন&। অনেক ক্ষেত্রে ইহার ফলে অত্যধিক উচ্চ লক্ষ্য ধাধ 
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পথও, গরিধীীং তত গ্রকল্ুলি রূপ দিতে গিয়া তজ্জন্ত 
ইিপকরণগুলিয় যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা উপর ভ্রীয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয় না। 
প্রীকরগুলির দ্ধপ -দিতে অধিক ব্যয় হয় ও অধিক সময় লাগে এবং লক্ষ্য পূরণ হয় না ॥. 
ব্যবস্থাপনা সংগঠনের এই দুবলত! অবিলম্বে দূব করা প্রযোজন। 

য্ঠত, জনসাধারণ যাহাতে অবিচ্ছিন্নভাবে সুবিধা ভোগ করিতে পারে সেজন্য পরিকল্পনা 
"কমিশন তত্বগতভাবে এই সঠিক সিদ্ধান্ত লইয়াছেন ষে, প্রকল্পগুলি এরূপ ভাবে নির্বাচন করিতে 
হইবে যে, ষেন তাহাতে স্বল্পকালীন ফলগ্রস্থ ( 81)0:৮-29656100, [967190 ) এবং দীর্ঘকালীন 

ফলপ্রন্থ (107£-29568801 96100) প্রকল্পগুলির মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য বজায় থাকে । 
কিন্ত অতীতে কার্ধংত এই ভারসাম্য বজায় থাকে নাই। এই বিষয়টি অবহেলাই করা হইয়াছে। 
ইহার প্রধান কারণ এই যে, বিবিধ প্রকল্পগুলি গৃহীত হওয়ার পূর্বে, উহাদের ব্যয় ও স্থফল এবং 
বিকল্প প্রকল্প সম্পর্কে বিশেষ অন্থুসন্ধান ও হিসাব করা হয় নাই। চতুর্থ পরিকল্পনায় ইহার: 
পুনারাবৃত্তি বন্ধ করিতে হইবে। 

সধমত, পরিকল্পিত ব্যয়ের দ্বারা উন্নয়নের কতকগুলি সম্ভাব্য শক্তিব স্থান হয়। এই সম্ভাবনা 
বাস্তবে কাজে লাগাইতে গেলে ও বাড়াইতে গেলে মানবিকশক্তি, প্রশাসনিক ও কারিগরি 
শক্তির যথাযথ গ্রয়োগ ও তজ্জন্ত উহাদেব সংযোজন ( ০০০0:011)86108. ) প্রয়োজন । অর্থাৎ 

বিভিন্ন উন্নয়নক্ষেত্রগুলি পরস্পবের উপর নির্ভবশীল। কৃষি ও সেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উৎপাদনশীলতা 
ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষিসংস্কাব ও কুষির ফলন বুদ্ধি প্রভৃতি ইহার দৃষ্টাস্ত। কিন্তু তত্বগত্ত- 
ভাবে পরিকল্পনাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সংযোজিত প্রচেষ্টাব গুরুত্ব স্বীকৃত হইলেও, বাস্তবে 
এই উপলব্ধিব যথেষ্ট গ্রকাশ পায় নাই। সে কাবণে বিভিমক্ষেত্রে উন্নয়নব্যয় যেরূপ হইয়াছে, 
সম্ভাবনা যেরূপ সৃষ্টি হইয'ছে তদহুরূপ অগ্রগতি ঘটে নাই, উপকার লাভ কর| যায় নাই। চতুর্থ 
পরিকল্পনায় এব্ষিযে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রযোজন। 

পরিকল্পন| কালে এপযস্ত যে নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্ধপদ্ধতি অন্ত হইতেছে সে অম্পর্কেও 
নানারূ্প অভিযোগ উঠিয়াছে এবং এগুলি সবিশেষ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত 
করা হইয়াছে । নিচে ইহা সংক্ষেপে অলোচিত হইল £ 

প্রথমত, গ্রামীণ অর্থনীতিকে সক্রিয় কবিতে হইলে সর্বাগ্রে গ্রযোজন এমন একটি উপযুক্ত 
স্তবে কৃষিজাত দ্রব্য-মুন্যেব স্থিবতা যাহাতে উৎপাদকগণ ঘুক্তি সঙ্গত দবের কুনিশ্চয়ত৷ পাইতে 
পাবে। গত দশকের শেষে এবং বর্তমান দশকেব প্রথমদিকে কষকগণ অপেক্ষাকৃত অল্পদে 
ফসল বেচিতে বাধ্য হইয়াছে । বর্তমানে কুষিব মোট উৎপাদন ষে বৃদ্ধি পাইতেছে না, ইহার 
প্রধান কারণ দেশে কৃষকগণ ফসলের নাধ্য দূর পা না। সুতরাং আগামী দিনে দেখে 
কৃষকের প্রণোদনা সঞ্চার করিতে পারে একপ উপযুক্ত সুরে কৃষিজাত ত্রব্যমূল্যের স্থিতি প্রয়োজন 
ইহার সহিত ভূমিসংস্কার, নিষস্ত্রিত বাজার, যোগ যোগ পরিবহণ ব্যবস্থা বিস্তার, কারিগরি শিক্ষ 
ও সাধারণ শিক্ষার প্রস।র, স্ব স্থ্যের উন্নতি, কৃষিপ্রণালীব উন্নতি, প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় জড়িত 
মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই সকন বিষয়ে উপযুক্ত অগ্রাধিকার দেওয়! গ্রযোজন। 

এসকন ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণের মহযোগিত। দ্বারা উপযুক্ত প্রকল্প রচনা কর! সন্ত 
নহে একথা তবগতভাবে স্বারুত হইলেও ইহ। বাস্তবে অন্তত হয় না। 



, অঞ্চলগুলিব স্থানীয় প্রয়োজনের গ্রতি জট রাখিয়া হীহিমেধাহী +)বারাদণ। যাক 

শী সরকাবী প্রশাসনিক যন্ত্র একপ যে তাহাতে স্থানীয় জনসাধীরণের উদ্টৌগ লই এ, 
সর্ধদাই নিবন্ত হয়। সবকারেব উপরোক্ত দৃটটিভন্্ী ও কর্মপন্থা কৃখির কমন বৃদ্ধির বার্তা 
গন্য কম দাধী নহে। ভারতে পৰিকল্পনা রচনার ধেঁ কাঠামো গডিয়া উঠিগ্াছে তাহ! ফোধ ক 
পৃথিবীর মধো সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত কাঠামে! এবং সর্বাধিক পবিমাশে আমলাতস্ত্রের করায়ন্ত। 
পঞ্চায়েতীবাজ আইন প্রবর্তন সত্বেও ইহাব কোন পবিবর্তন ঘটে নাই । বিবিধ প্রকল্প প্রভৃতি 
সম্পর্কে কেন্দ্রে কিছু কিছু বেসবকাবী ব্যক্তিবর্গেব মতামত জানিবাব চেষ্ট। কবা হইলেও, রাজ্য 
স্তবে পবিকল্পনাব কাজটি সম্পূর্ণই সবকাবী আমলাদেব নিজন্ব ব্যাপাবে পবিণত হইয়াছে। 
পবিকল্পনাব পশ্চাতে জনসমর্থনেব প্রযোজনেব কথা বল! হইলেও কার্ধত যেন সঘত্বে উহাব পরি- 
হাবেব চেষ্টাই দেখা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতিব আমূল পবিবর্তন আবশ্যক। 

তৃতীয়ত, ভূমিসম্পদেব অবহেলা! পবিকল্পনাব অন্যতম প্রধান ক্রট। কর্ষণেব অযোগ্য 
ভূমি ভাবতে সর্বাপেক্ষা অবহেলিত ভূমি সম্পদ । অথচ ইহাতে বাশ, ঘাস, নানারূপ কাষ্ঠ 
প্রভৃতি উৎপাদনেব দ্বাৰা যেমন গ্রামীণ অর্থনীতিকে সবল কব! যায তেমনি শিল্পেব ভিত্তিকে ও 
প্রশস্ত কৰা যায়। এজন্য বিস্তব অনুসন্ধ'ন, গবেষণ! প্রভৃতি প্রঘোঞ্জন। গ্রামীণ অর্থনীতিকে 
সবল কবিতে হইলে যেমন রুষিব উৎপাদন বাডাইতে হইবে, তেমনি গ্রামীণ উপকবণেব দ্বাবা 
নান! শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা কবিতে হইবে । কৃষিৰ মতই এই সকল শিল্লেব উন্নঘনকে প্রধান 
গুরুত্ব দিতে হইবে । তবেই গ্রামীণ অর্থনীতি সচল হইবে। 

চতুর্থত, দ্বিতীয় পরিকল্পন! বচনাব সময় স্থিত হইযাছিল যে, প্রধানত ভাবী ও বুনিয়াদী 
শিল্পেই বিনিযোগ কঝ| হইবে এবং ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলিব উৎপাদনণক্তিব পবিপূর্ণ ব্যখহাব ও 
ক্কুদ এবং কুটিব শিষ্পগুপিব উন্নয়ন দ্বাব| ভোগাপণোব উৎপাদন বাড়ান হইবে। ইহাও স্থিব 
হইয়াছিল যে, প্রযুক্তিবিগ্ঞাজনিত কর্মহীনতা ( 69011701021] 01)01111)1077101)6) এডাইবার 

উপযোগী কাবিগবি রূপান্তব চিবাচবিত ক্ষুদ্র ও কুটিব শিল্পগুিতে ঘটিবে এবং দেশেব বহুবিস্তৃত 
অঞ্চলে কুটিব ও ক্ষুত্র শিল্পে বিকেন্দ্রীত উন্নঘনেব দ্বাবা ভোগ্যপণ্য উংপাদ্দনকাবীশিল্পেব প্রসাব 
ঘটিবে। এই চিন্তাধাবাব অন্ুবণে বিস্তাবিত পৰিকল্পনা ও উহার সবন রূপাম্ণেব প্রযোজন 
ছিল। কিন্তু এই ছুইযেব কোনটিই কবা হয নাই। অতএব, এ দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধাবা ব্যর্থ 
হইয়াছে । অথচ বর্তমানেও শিল্পাষনেব গতিপথ (70006 ) অথবা উহাব কৌশল (১৮২৫৫ ) 

সম্পর্কে কোন সামগ্রিক হুম্পষ্ট ও স্থুনির্দিষ্ট চিন্তাধারা আমাদের নাই। 
পঞ্চমত, বিদেশী সাহায্য সম্পর্কে আমাদেব ভাবিবাব বিষষ এই যে উহাব অব্যাহত প্রাপ্তিব 

নিশ্চয়তা কতখানি, উহীব পবিশোধেব কতট। ভাব আমাদেব অর্থনীতি বহন কবিতে সক্ষম এবং 
কতটা পরিমাণে আম।দেব দেশীর মুদা (7. [।. 480) আমবা একটি বিদেশী সবকাবেব হস্তে 
তুলিয়া দিতে পারি। আব দেশীিদেশী যুক্ত প্রচেষ্টাব (£91০1%7) ০0119190010) ) সম্পর্কে 

আমাদের ভাবিবার বিষয় এই যে, উহাতে দেশেব প্রকৃত পু'জিব খবচ (০৪1 02010] 0056) 
কিরূপ হইবে, এইব্প ব্যবস্থ। বজায় বাখিবাব প্রর্ক5 অব্যাহত খবচ (০৪) 0017611)10114 0093 

9£ 09817621017) কিরূপ হইবে, এইরূপ প্রচেষ্টার ফলে ভবিষুতে কি পবিমাণ বিদেশীমুদ্রায় 
বিদেশী দায় মিটাইবার প্রয়োজন দেখ! দিবে, এই প্রকাব প্রচেষ্টার ফলে আমাদেব বিজ্ঞানী ও 
কারিগবগণের উপর কতটা বিরূপ প্রতিক্রিয়! ঘটিতে পাবে এবং আমাদের দীর্ঘকালীন অর্থনীন্কি 
নীতির উপর এইপ্রকার চুক্তি প্রস্থত দায় দায়িত্বের কি প্রকার ও কতটা প্রভাব পড়িতে পারে 
ইত্যাদি । এই ছুইটি বিষয়ে সুঙগিষ্টত ও স্ম্পষ্ট নীতির প্রয়োজন রহিয়াছে । 



ক্কণ 
৬৫ 

পার সরকারী প্রশ্তাব ও নিয্রণ বৃদ্ধি পাইতেছে। নূতন শিল্প স্থাপন ও আমদানিকীত এই 
নিয়্রণ সর্বাধিক। তথাপি, এই লক ক্ষেতে বাছিরে সরকাবী কার্ধকর নিয়ন্ত্রণ বগিতে 
হইবে 7 জাতীয় আয়েব মাত্র ১৫ শতাংশ বাষ্ট্রেব কোষাগাব দিয়া প্রবাহিত হয়। এখ; 
সামগ্রিক ভাবে বলিতে "গলে সামগ্রিক অর্থনীতি উপর নিয়ন্ত্রণ কার্ধকব করিবার জন্য এদেশে 
কোন বাবস্থা গডিয! তৃলিতে বাষ্ট্রেব কোন চেষ্টা আছে বঙ্গিয়াও মনে হয় না। এমন কি রাহী 
কর্মক্ষেত্রের অভান্তবেও দীর্ঘকালীন লক্ষেব বিবেচনাঘ কোনরূপ উদ্দেস্টপূর্ণ সংযোজন 
(1)010001৮০ 0001011.76101) ) দেখা যায না। প্রাযশই, বিভিন্ন মন্ত্রীণপ্তব, আপনাপন 
কর্মস্ছচী পৃথক পৃথক ভ'বে রূপায়ণেব চেষ্টা কবিয়া থাকে । এইক্ধপ অবস্থাব অবসান 
প্রযোজন। 

সপ্তম, পশ্চিমী ধননান্ত্বিক দেশগুলিতে পর্যন্ত দেশেব বিভিন্ন শ্রেণী ও কর্মেব মধ্যে আয় 
বন্টনের ঘে কাঠামো বন্যাহে, ভাবতে তাহাও অন্ধুপস্থিত। কৃষিজাত দ্ব্যেব মূল্য স্থিতিকবণের 
কর্মুচী গ্রহণে ও বূপায়ণে ঘন একট! অনিচ্ছাই বহিয়াছে বলিয়। যনে হয় এবং ইচ্ছায় হউক 
অনিচ্ছায হউক ইভাতে সবকাবী নীতিব দ্বাবা গ্রামীণ অর্থনীতিতে মহাজনেব প্রভাব বৃদ্ধি 
পাইছে । অন্রন্নত ও পশ্চাৎপদ শেণী গুলিব অবস্থ'ব উন্নতিতে সক্ষম কোন সামাজিক নিরা- 
পত্তাব বাবস্থ'ই একবপ নাই। কর্মহীনতাব সমন্তাটি বিবাট বলিয়া যেন উহা ক্রমাগত এডাইয়া 
যাও! হইক্ছে। নননম ম্ুবি ও যৌথদবকষাকধিব ব্যবস্থা, যাহা ইউবোপে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা! পালন কথি্যান্ছে, তাহাও এদেশে শ্রমিকদেব সর্বাধিক অস্থবিধাগ্রস্ত অংশকে স্পর্শ 
কিতে পাবে নাই । দিন মজুর ও কু ষ শ্রমিকগণকে বক্ষাব কোন কাষকব ব্যবস্থাই একরূপ 
নাই। অন্যদিকে পবিকল্পনাগুনি এমন ভ বে বপান্তবিত হইতেছে যে তাহাতে কাববাবী ও 
উদ্যোক্তগণই অধিক উপকৃত হইনেছে। বিশেষ বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান বা গোঠীব প্রতি 
পুঁজি মঞ্চুব। আমদানির অনুমতি, বপ্তানিব বিশেষ প্রণোদনা, খণমঞ্জুব, বিদ্বেশী পুঁজির সহিত 
যুক্ত প্রচেষ্টাব চুক্তি ইত্যাদি বিষে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন কবা হইন্ছে। 

অষ্টম, শিল্পপবিকল্পনা ও উহাব রূপায়ণ কবিতে গিযা স্বভাবতই কতকগুলি স্থান নির্বাচন 
কবিতে হয। ইহাব ফলে বৃহৎ শহবাঞ্চসেব দ্রুত সম্প্রসাবণ ঘটে। বৃহতশহ্বাঞ্চলেব এই ক্রুত 
প্রাব সমাজিক-অর্থনীতিক নানাবিষষে ( 59010-9007100710 ০0৮8710০805 ) ধিনিযোগ বৃদ্ধি 
ঘটয়। ইহাতে দেশেব বাকি অঞ্চল বঞ্চিত হইতে থাকে ও শহব এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে 
অর্থনীতিক ব্যবধান বৃদ্ধি পাইতে থকে । শহ্বাঞ্চলেব অধিব সী উদ্যোক্তা ও শিল্পপতিগণ, 
যাহাদের পক্ষে স্থুবিধাজনকরূপে পুঁজিব বন্টন ও অন্যান্য সুবিধা পবিকল্পনায় দেওয়া হইতেছে, 
দেশেব সঞ্চয় ৪ কবনীতি তাহ'দে আবও উন্ধত্ত কবাধত্ত কবিবাব স্থযোগ দিতেছে । কাধত, 
কর্মস-স্থ'নেব বিষবটিতে বিশেষ নজব “দওয়! হয় ন| বলিষা, অদক্ষ শ্রমিক সংখ্যা বাডিতেছে ও 
ফলে তাহাদের মঙ্জুবি কমিন্হে। অপবণ্দকে সবকাবী ও বেসবকাবী উভয় ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত 
ও গ্রশিক্ষণপ্র গু কমীদেব চাহিদ। বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া, সেসব ক্ষেত্রে এরূপ কর্মাদেব অত্যন্ত 
উচ্চ, আন্তর্জাতিক মনে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা দেওযা হইতেছে । হইহাব নিয়ন্ত্রণ বা 
যুক্তিসম্মত সংস্কাবেব কোন সন্বকাবী চেষ্টাই নাই। এই সকলেব ফল হিসাবে, দেশের উৎপাদন 
কাঠ'মোতে বিকৃতি ঘটিন্ছে। মুষ্মে্, উচ্চবিত্তণালী ও আয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণেব প্রয়োজনে 
অধিকতর পরিমাণে বিলাস ত্রব্য উৎপাদনের প্রবণতা বাড়িক্টিছ। বিলাস হোটেল নির্যাণে, 



রাল্রৎসাহ দানে ও ক পুওত্যা। না কোগাপাচ 

অতীত ব্যর্থতার প্রধান কাবণ এই যে, ভায়তের মত বিপুল ঈর়মহিতস বিডি, বেগে 
অর্থনাতিক উন্নঃ়নেব হাব ত্ববান্িত করিবাব জন্য ব্যঈপ সথসংযোছিত সামগ্রিক 
নিয়ন্ত্রণ ও সুস্পষ্ট অূর্থনীতিক নীতি গুয়োজন ছিল, তাহার গুরুত্ব পরিকল্ানাকারিগণ উপ 
করেন নাই। দেশে আয় ও ধনবৈষম্য বৃদ্ধি, খাছ্যসংকটেব আবির্ভাব, কর্মহীনত। বুদ্ধি 
লযস্তর বৃদ্ধি ইত্যাদি ইহার ফল। 

বর্তমানে পৰিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের নৃতন কবিয়া চিন্তা করিতে হইবে । আগাম 
পবিকল্পনাব অপবিহাধ কর্তব্য হইবে ঃ ক. গ্রামীণ অর্থনীতিব শক্তি সঞ্চার; খ. একা 
ন্যুনতম জাতীয় জীবনমান প্রতিষ্ঠা ; এবং শিল্পায়নের গতিপথ ও কৌশল নির্ধাবণ। দেশে 
মর অর্থনীতিক ব্যবস্থা বহ্যাছে বলিয়৷ পরিকল্পনা প্রয়োজনে সামাজিক ও জনকল্যাণের 
উদ্দেশ্য মান্য কবিয়। বেসবকাবী ন্ষেত্রকে চান্তে হইবে। কর্মসংস্থানেব কার্ধকব ব্যবস্থ 
অবলম্বন কব! ইহাৰ অন্যতম গ্রধান উদ্দেশ্য হইবে। ভাবী ও বুনিয়াদি শিল্পের উন্নষনের 
এবং জাতীয় পরিবহণ, শক্তি ও সংসবণ প্রভৃতি পবিকল্পনাব সহিত আঞ্চলিক শিল্পায়নেব 
বিকল্পনার সামগ্তস্ত পূর্ণ হওয়া আবশ্যক । 

এ পর্ধস্ত অব্যবহৃত ও অবহেলিত সম্পদেব ব্যবহাবেব উপব ও শ্রমশক্তি তথা মানবিক- 
গক্তিব পরিপূর্ণ ব্যবহাবেব উপব গুরুত্ব আবোপ কবিতে হইবে এবং ইহাব জন্য পবিকল্পন। 
বচনার দৃষ্টিভঙ্গীব পবিবতন আবশ্যক ও পবিকল্পনা রূপায়ণে ভিন্নতব ব্যবস্থা অবলম্থন প্রয়োজন । 
এজন্য স্থানীয় জনসাধাবণেব অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান অপবিহায। 

5তুর্থ পঞ্কবাধিক পরিকল্মনা 
9০01 12141 

১৯৬৬ স'লেব ১লা এপ্রিল হইতে চতুর্থ পঞ্চবাধিক পবিকল্পনাব কাজ শুরু হইবে। 
ইতোমধ্যেই এ পবিকল্পনাব আয়তন বিনিয়োগ লক্ষ্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা 
টলিতেছে। এখনও কোন চুড্ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছান যায নাই। তাইনিম্বে এ পবিকল্পনাব 
পবেখাব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি উল্লিখিত হইল। 

নক্ষ্য 
১81250০8785 

১, কৃষিতে বাংসবিক অন্ন ৫% হাঁবে উন্নয়ন; গ্রামীণ জনসাধাবণেব আয় বৃদ্ধি, 
খাচ্চদ্রব্যের সবববাহ বৃদ্ধি ; 

২, উচ্চতব হাবে কৃষিব উৎপাদন বৃদ্ধিব জন্য প্রয়োজনীষ উপাদানের সবববাহ 
স্থনিশ্চিত কব! ; 

৩, অত্যাবশ্াক ভোগ্যপণ্যেব সবববাহ বৃদ্ধি ; 
, গৃহনির্মাণের উপাদানসমূহের সবববাহ বৃদ্ধি; 

€. ধাতু, বাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, খনিজদ্রব্য, বিছ্যুৎ্শক্তি এবং পরিবহণের 
ক্রমাগত বৃদ্ধি ; 

৬, মানবিক শক্তির উন্নয়নের দ্বারা উৎ্পাদনশীলতাব বৃদ্ধি ; 
শ, অধিকতর কর্মসংস্থানেঞ্ হৃষোগহ্ষি এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের ব্যাপকতর প্রয়োগ । 



দীরিবয়মারজারজমের রপারণের জন্য সর্বশীকুলো বায়ের পরিমাণ হইবে”১৫*-. 
1.7 হার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রের বায়েব পরিমাণ বিন 

কোঁটি টাকার মধ্যে এবং অবশিষ্ট ৭৮৮০ কোটি টাক! বেসবকারী ক্ষেত্রের অন্তু 
শেষার্ধে অতিরিক্ত সম্বল সংগ্রহ সম্ভক হইলে কয়েকটি প্রকল্প অস্ততূর্তি করা হইবে ॥& 

গ্রকল্পগুলিব বাবদে মোট ১০০০ কোটি টাক! ববাদ্দ বাখা হইয়াছে । প্রথমার্ধে উন্নয়নের 
গতি ত্বরান্বিত কবিবাব সকল প্রকার চেষ্টা কর! হইবে যাহাতে এ অতিরিক্ত সম্থল অংগ্রহ্ 
করা যায়। 

বণ্টন 
817.00০871085 

সবকাবী ক্ষেত্রেব বিনিয়োগের পবিমাণ ১৫,৬২০ কোটি টাকা ধবিয়া৷ লইয়। বিভিন্ন ধরতে 
ব্যয়-বটনেব ব্যবস্থা কবা হইযাছে। ইহাব মধ্যে কেন্দ্রীয় সবক'বেব কার্ধক্রমেব জন্য ৭৫২৫ 
কোটি টাকা, বাজ্য সবকাবসমূহেব কা্যক্রমেব জন্ত। ৭৬৬০ কোটি টাক এবং কেন্দ্র শাসিত বাজু- 
সমূহেব কাষক্রমেব জন্য ৪৩৫ কোটি টাক।। 

নিয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পুবিকল্পনাব ব্যয় বণ্টনেব হিসাব পাশাপাশি বাখা 
হইল। 

তৃতীষ পবিকল্পনা চতুর্থ তিনটি প্রধান খাতেব মধ্যে মোট 
(আনুমানিক ) পবিকল্পন। ব্যয়-বন্টনেব হিসাব এইরূপ £ কৃষি- 

কৃষি ১০৯০ , ২৪০০ খাতে ৩৪০০ কোটি টাক, শিল্প 
সেচ ৬৪৮ ১৩০৩ ও পবিবহণ-সংসবণ ৮৬০০ কোটি 
সংগঠিত শিল্প ১৬৬২ ৩২০০ ট/কা এবং জনকল্যাণ খাতে 
ক্ষুদ্রশিল্প ২৩৩ ৪৫০ ৩৬২০ কোটি টাকা তৃতীয় পরি- 
শক্তি ১১৮৭ ১৯৫৩ কল্পনায় এই তিনটি খাতে বায়েক 
পবিবহণ ও সংসবণ ১৯৪, ৩০০৩ পবিমাণ যথাক্রমে ১৭৩৮) ৫০২২ 

শিক্ষা ৫৫৭ ১৪০০ এবং ১৪৪০ কোটি টাকা । 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা ৭২ ১৪৫ সবকাবী ক্ষেত্রেব মোট বায় 
্াসথা ৩৪৫ ১০৯০ ১৫৬২০ কোটি টাকাব মধ্যে 
গৃহনিমীণ ১১২ 8০০ বিনিযোগেব পবিমাণ হইবে 
অন্রম্নত সম্প্রদায় ১০৪ ২০৫ ১২৯৯৫ কোটি টাক। এবং "অবশিষ্ট 

অন্যান্য ২৫০ ২৭৫ ২৬২৫ কোটি টাক চলতি ব্য 
৮২০০ ১৫,৬২০ হিসাবে ধবা হইয়াছে । 

বেসবকারী ন্ষেত্রে বিনিয়োগ হইবে ৬৯৮০ কোটি টাকা। স্বতবাং সবকারী ও 

বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেব মোট বিনিয়োগের পরিম।ণ হইবে ৯&৯৭৫ কেটি টাকা । 
৩৬ [ও 



। কৃষি 7 ৯ 
শক্তি ১৪৭৬ 

কু্রশিল্প ১৫ 
সংগঠিত শিল্প ২৪০০ মজুদ মাল ১২০০ 
পরিবহণ ও সংসরণ ৬৫০ মোট ৬৯৮০ 

উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য 
৮৬:২৫ [১1 

কষেকট বিশেষ ভ্রব্যসামগ্ীব উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়রূপ ঃ 
তৃতীষ পবিকল্পনা চতুর্থ পবিকল্পনা 

খাদ্যশস্য ৯২০ লক্ষ টন ১২০০ লক্ষ টন 
পাট (গীাইট ) ৬২ লক্ষ টন ৮০ লক্ষ টন 

শক্তি (কিঃ ওঃ) ১ কোটি ১৭ লক্ষ ২ কোটি ২০ লক্ষ 
কষল। (টন) ৭ কোটি ৬০ লক্ষ ১২ কোটি ৫০ লক্ষ 
লৌহ (টন) ২ কোটি ৬০ লক্ষ ৫ কোটি ৪০ লক্ষ 
(মিন্বে ) তুলা বস্ত্র (গজ) ৫৫০ কোটি ৬০০ কোটি 
চিনি (টন) ৩২ লক্ষ ৪৫ লক্ষ 
ইস্পাত পিও (টন) ৭৪ লক্ষ ১ কোটি ৬৫ লক্ষ 
এালুমিনিষম ( টন) ৬৮ হাজার ২ লক্ষ ৪* হাজাব 

ট্রা্টব ৮০০৩ 5 ২৫০৩ 

বেলইঞ্জিন ৩৪ ৪৫০ 

সিমেপ্ট (টন) ১ কোটি ২* লক্ষ ৩ কোটি 

কমনসিংস্থান 
1১2৮1,01 হাত 

॥ ১৯৬৬ সালেব এপ্রলে যখন চতুর্থ পৰিকল্পনা শুরু হইবে তখন কর্মহীনেব সংখ্য! হইবে 
১ কোটি ২০ লক্ষ। চতুর্থপবিকল্পনাব পাচ বসবে ( ১৯৬৬-৭১ ) অতিবিক্ত ২ কোটি ৩০ লক্ষ 
কর্মহীনেব উত্তব হইবে । স্থতবাং চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মোট ৩ কোটি ৫০ লক্ষ কর্মহীনেব 
কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত কবিতে হইবে । কিন্তু যে কার্ধক্রমেব বূপদান সম্ভব তাহাতে মাত্র 
ই'কোটি ৩০ লক্ষ লোকেব কর্মসংস্থান সম্ভব হইবে। ফলে চতুর্থ পবিকল্পনার শেষেও বিপুল 
মংখ্যক কর্মহীন (১ কোর্টি ২* লক্ষ) থাকিয়া যাইবে। 
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মিশ্র অর্থনীতি কাহাকে বলে? 
প্লায৯ 29 98150 20০0014% 2 

উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উদ্মোগের সহ-অবস্থানকেই মিশ্র 
অর্থব্যবস্থ। বল! হয়। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যথা শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি, পরিবহণ, 
সংসরণ, সমাজ সেবা! ইত্যাদি ) একদিকে রাষ্ত্ীয় উদ্যোগ অংশ গ্রহণ করিবে, অন্যদিকে ব্যক্তিগত 
উদ্যোগ রাহ্ীয় নিয়ন্ত্রণে ৰ মধ্যে কাজ করিবে । এইভাবে যে অর্থব্যবস্থা! গড়িয়া উঠিবে তাহাকেই 
মিশ্র অর্থব্যবস্থা! ব। মিশ্র অর্থনীতি বলে। 

এমন দিন ছিল যখন অর্থনীতির প্রায় সর্ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ 
করিত। অর্থনীতিক কধাবলীর সম্পদনে রাষ্থ্ীয় হস্তক্ষেপ বা! বাধানিষেধ (অতিশয় সীমাবদ্ধ 
ক্ষেত্র ছাড়া) অন্তপস্থিত থাকিত। চাহিদা ও যোগ'নের অন্তর্নিহিত চিরস্তন শক্তিসমূহ 
পারম্পরিক ঘাতগ্রতিঘাতে আপনআপন প্রিয় করিয় যাইবে__ফলে স্থায়ী ভারসাম্য প্রতিঠিত 
হইবে। উৎপাদন ও বণ্টন, সঘাজ- কল্যাণ ও ব্যক্তি-কল্য।ণ চূড়ান্ত স্তরে পৌছাইবে, আদর্শ 
ব্যবস্থার জন্ম হইবে--এই মতবাদ ছিল ত২কালীন যুগসত্য এবং (নগণ্য শতাংশ ব্যতিরেকে ) 
সর্দজনগৃণীত। এই মতবাদই ব্যক্তিম্বাতন্থ্যবাদ বা স্থাচ্ছন্দ্য নীতি (14215592-[79170 ) 
নামে পরিচিত। এই মতবাদের অন্যতম স্থত্র £ অর্থনীতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অবাঞ্চিত 
কারণ ইহা সাম।ঞ্রিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশে অন্তরায় 
সৃষ্টি করে। 

আধুনিকক:লে এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। মিশ্র অর্থন্যবস্থার মূল কথা হইল-_অর্থ- 
নীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় রাষ্ত্ীয় হস্তক্ষেপ ও সন্তিয় অংশ- 
গ্রহণ ব্যতিরেকে বাঞ্চিত ফল লাভ হয় না, কারণ অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে ব্যক্তিগত 
উদ্যোগ বহুক্ষেত্রেই উপযুক্তভাবে সংগঠন গড়িয়া তুপিতে অসমর্থ। এই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় 
উদ্যোগ অবশ্যই অগ্রসর হইয়া দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের 
উৎখাত বুঝায় না। বরং ব্যক্তিগত উদ্যোগের ছ্বারা কার্ধ সম্পার্দিত হইতে পারে এমন ক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবস্থিতিকে মানিয়! লওয়া হয়। 

নিরঙ্কুশ, বাধানিষেধহীন ব্যক্তিগত উদ্যোগ আধুনিককালে অচল। তাই সকলক্ষেত্রেই 
সর্বাণীণ জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপরে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোগ্রিত 
হইবে। ব্যক্তিগত উদ্চেগ সেই নিয়ন্ত্রণের সহিত খাপ খাওয়াইয়৷ লইয়া আপন ক্ষেত্রের কার্য 
সম্পাদন করিবে । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ষে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রয়োজন অনুযায়ী সম্প্রসারিত. 
অথব! সংকুচিত হইবে । তবে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্ত পূরণের তাগিদে রাষ্ট্র উদ্যোগ ক্রমসম্প্রসারণ 
শীল এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ ক্রমসংকোচন্শীল হইবে। 



অবলম্বন করিয়া বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রের পথে চকিতে চাহে। পৃথিবীর কয়েকটি ধেঁখে 
এইরূপ মিশ্র অর্থব্যবস্থার পরীক্ষা চলিতেছে । বিশেষ করিয়৷ নরওয়ে-হ্ইডেন ইত্যাদি দন 
এই ব্যবস্থার মাধ্যমে অগ্রগতি লাভে সমর্থ হইতেছে বলিয়া দাবি করিতেছে । 

ভারতে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে মিশ্র অর্থব্যবস্থার প্রথম সুচনা হয়। ইহার পৃ 
রাসত্রীয় উদ্যোগের অধীন অর্থনীতিক ন্ষেত্রে ক এবং তার বিভাগ, রেলপথ, রিজ৪ ব্যাস্ক 
অস্ত্র উৎপার্দন কারখানা ব্যতীত আর উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই ছিল নাঁ। ১৯৪৮ সলে। 
শিল্পনী তিতে স্থস্পষ্টভাবে ভারতের ভবেস্তৎ অর্থনীতিক উন্নযনে রাস্তীয় উদ্যোগের ভূমিকার উল্লে 
করা হয়। রাষ্ীয় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন্ কে'ন্ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই ব্ষি 
নীতি নির্ধারণ করিয়া সুম্পষ্টভাবে শিল্পক্ষেত্রকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত কর! হয়। মূত্র ৯টি শি 
একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অন্তভূ্ত করিয়া অবশিষ্ট শিল্পকে ব্যক্তিগত উদ্যোগের নিকাঁ 
রাখিয়া দেওয়া হয়। তবে রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান ও নিষন্ত্রণের মধ্যে থাকিয়াই ব্যক্তিগত উদ্ঠোগবে 
অগ্রদূর হইতে হইবে এই নীতিও ঘোষিত হয। 

১৯৫৬ সালের শিল্প নীতিতে রাষ্ীয় উদ্যোগের অধিকতর সম্প্রসারণের নীতি গৃহীত হয় 
সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজগঠনের অপরিহার্য শর্ত হিসাবে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের সংকোচন এবং 
রা্ীয় ক্ষেত্রের ক্রমসম্প্রসারণ এ শিল্পনীতিতে প্রতিফলিত হয়। মিশ্র অর্থব্যবস্থার অনয 
হিসাবে ব্যক্তিগত উদ্োগাধীন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জাতীয়করণ ১৯৪৮ সালের শিল্পনীততে ঘোষি, 
হইলেও অগ্যাবধি কেবলমাত্র জীবনবীমা করপোরেশন ও রাষ্্ীয় ব্য-স্কের বিষয়েই এই নী 
অহ্হুত হয। 

| ক্ষেত্রের গুরুত্ব 
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ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে রাষ্ীয় গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম । স্বল্পোন্নত অর্থনীতি; 
রূপান্তরসাধনে রাষ্ট্র কতৃকি চূড়ান্ত ভূমক! গ্রহণ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। পুঁজি গঠন অথব 
নৃতন উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন, সমাজ সেবার সম্প্রসারণ বা সমাজের উৎপাদনের শক্তিসমূহে 
পুনবিন্যাস অথবা শেণীগত সম্পর্কের নৃতনভবে সংস্থাপন_-এই সকল সমস্যার অন্ুধাব, 
করিলে একটিমাত্র সিদ্ধ স্তেই উপনীত হইতে হয় যে অর্থনীতিক সামাজিক দায়িত্ব অধিকত। 
পরিম'ণে গ্রহণ করিয়াই রাষ্ট্র জনস ধারণের ন্যায়সঙ্গত আশা-আক।জ্ষ।কে রূপায়িত করিবে 
পারে। ইহার দ্বারা উৎপাদনের উপাদানসমূহের পূর্ণ জাতীয়করণ অথব! কৃষি, ব্যবসা 
এবং শিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অপসারণ বুঝায় না। বরং ইহার দ্বারা বাস্ীয় ক্ষেত্রে 
ক্রমসন্প্রসারণ এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রয়োজনে সমগ্র অর্থনীতির সহিত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে 
সামগস্তবিধান বুঝায়।১ 

ভারতে রায় উদ্োগ'ধীন ন্গেত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা! নিয়লিখিত্ভাবে বর্ণ? 
করা যায়ঃ ১. রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যতীত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কার্ধস্থচীর ব্ধপায়ণ সম্ভব নহে 
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ছযারমের হিগুল কাচীকে েনরিপের হও আতিক লি ইচ্ছ1-দকৌনটাই ব্যকিগত 
ক্ষতের নাঁইি। 

২, ব্যকিগত উদ্ঠোগেক্ প্রধান উদ্দীপক হুইল মুনীফার আশা, সামাজিক কল্যাণ 
বৃদ্ধি ইচ্ছ! নহে। যে ক্ষেত্রে মূনাঞ্ষার আশা নাই কিংবা স্বল্প অথবা স্থদীর্ঘ সময়সাপেক্ষ 
সেখানে বাক্তিগত উদ্চোগ আকৃষ্ট হয় না। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক 
জীবনে বিভিন্ন দিকে নান'প্রকারের হ্থলভ মুনাফার আশাহীন কার্ধস্থচী একমাত্র রাষ্ট্রীয় 
উদ্যোগেই গ্রহণ করা সম্ভব । 

৩. সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজগঠন ভারতের অন্যতম লক্ষ্য । এই লক্ষ্য পূরণের প্রধান 
শর্তগুলি হইল উৎপাদন বৃদ্ধি ও ন্যায্য বণ্টন, সম্পদ ভে'গের ক্ষেত্রে অসাম্য এবং অর্থনীতিক 
শক্তির কেন্দ্রীভবনেব সম্ভাবন| দূরীকরণ, সামাজিক কল্যাণের বৃদ্ধিসাধন। রাষ্থীয় উদ্যোগ 
ব্য তীত এই সকল নীতি কাধকর করা অসম্ভব । 

৪. ব্যক্তিতগ ক্ষেত্রের অপচয়মূলক প্রতিযোগি ৷ রাষ্তীর উদ্যোগের মাধামে দূর কবা সম্ভব। 
৫. অর্থনীতিক পরিকল্পনার অন্যতম কার্যপ্রক্রিয়া হইল অগ্রাধিকার বিচার পূর্বক 

অর্থনীতিব বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নবনসাধন। (অর্থনীতিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন অর্থনীতিক 

ক্ষেত্রেৰ উন্নানে অগ্রাবিকারেব প্রশ্ন অতি গুরুত্বপূর্ণ । এই প্রশ্নেৰ সমাধান প্রাথমিক কাজ ।) 
অত:পর অগ্র ধিকাব অন্ুবায়ী ,কার্ধস্থচী রচন। করিয়া দ্বিধাহীন চিত্তে তাহাকে রূপায়িত করিতে 
হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন ক্ষেত্রে এই প্রকারের অগ্রাধিকার সংবলিত কার্ধহ্চীর রচনা 
ও বূপায়ণ অসম্ভব । ই 

৬, ভ'বতেব শিল্প'য়নের অন্য তম ছুইটি ক্রটি হইল সামঞ্রম্তহীন বিকাশ এবং বিশেষস্থানে 
শিল্পেব অত্যধিক কেন্দ্রীভবন। এই দুইটিই অতীতের সরকার কতৃক অন্ুম্থত স্বাচ্ছন্দ্যনীতি 
(15,19302-0179 ) এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবাধ কাযষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল। 

তাই বর্তমানে পুবাতন নীতি পরিহার করিয়া এই ক্রটি দূর করার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ 
কর্তৃক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত উদ্ঠোগেব উপরে প্রযোজনীয় নিয়ন্ত্রণের 
নীতি গৃহীত হইয়াছে । মিশ্র অর্থব্যবস্থা এই দুইটি দিক হইতেই গুরুত্বপূর্ণ । 

৭. ভারতে আধুনিককালের উন্নয়নমূলক কর্মষজ্ঞে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সরকারের 
সহিত অর্থনীতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন দেখ! দিয়াছে। এ সকল দেশ হইতে খণ, 
কচামাল ইত্যাদি আমদানির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থ! একমাত্র সবকারের পক্ষেই করা সম্ভব৷ 
উপরন্ত বিভিন্ন দেশ হইতে শিল্পজ্ঞান, শিল্পের জন্য প্রযোজনীয় কাচামাল পর্যাপ্ত পরিমাণে 
সংগ্রহ কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় উদ্োগেই করা সম্ভব । 

উপবে উল্লিখিত যুক্তি হইতে ভারতের অর্থনীতিকক্ষেন্্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কতৃকি উন্নয়ন- 
মুলক পরিকল্পশার কার্ধে অংশগ্রহণের ও মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তনের কারণ বুঝা! যায়। 

রি পি (০ 
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রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের গুরুত্ব 
[88207781808 0৮ 21081.10 8108 

আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় আর-বযয় সকল দেশেই অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে ক্লানিকাল 

ধনবিজ্ঞানীদের ধারণায় রাষ্ীয় আর-ব্যয়ের বিশেষ কোন গুরুত্ব ্বীকৃত হয় নাই। তীহাদের মতে সমাঙ জীবন 

রক্ষার খাতিরে নুনতম কার্ধ মপ্পাদশে যতটুকু আয় ও ব্যয়ের প্রয়োজন ততটুকুর মধ্যেই রাষ্ট্র নিভেকে 

সীমাবদ্ধ রাথিবে। তৎকালীন ভীবধারায় রাহী আয় ও ব্যয়কে যথামাধা মুত্র গরিধির মধ্যে রাখিয়। 

এবং উভয়ের মধ্যে ধমতা আনয়ন করাই ছিল সবধজনম্বী$৩ নীতি। কিন্তু বঙ্তমান্যুগে এই ধারণার 

পরিবর্তন হইয়াছে । নমাজের বহুমুখী অর্থনৈঠিক ও সামাজিক কার্ষে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ অপরি- "" 

হার্য বলিয়৷ বিবেচিত হইতেছে। অর্থনীতিক দিক হইতে অগ্রমর অথবা অনগ্রদর এই উভয় প্রকার 

দেশেই নানাপ্রকার সামাজিক ও অর্থনীতিক লক্ষাসাধনে রাষ্ট্রাষ আর ব্যয়ের নীতি সার্থকরপে ব্যবহৃত 

হইতেছে । অগ্রসর দেশসমুছে বাণিজ্যিক চক্রের প্রতিরোধে, বেকার সমন্যার সমাধানে, মুদ্রান্মীতির নিগোধে 

এবং স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নমূলক পঠিকল্পনার লক্ষ্য সাধনে আর ও সম্পদ বন্টনের বৈষম্য দুরীকরণে, 

ও অর্থনীতিক শক্তির কেন্ত্রীভবন হাসে, রাহী আয় ও বায় কলগ্রস্থ কার্যক্রম হিসাবে আদৃত ও অনুন্থত হইতেছে । 

ভারতের যুক্তরাষ্্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থা 
না 93757 06 চ006/1, চা ন05 হা হাা01॥ 

বর্তমান পৃথিবীতে এককেন্জ্রিক ও যুক্ত রাষ্ীয়-এই ছুই প্রকারের রাষ্ট্র দেখিতে 

পাওয়া যায়। এককেন্দ্রি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় একটি কেন্দ্রের দ্বারাই পরিচালিত 

হয়। এ সকল রাষ্ট্রের সমস্ত প্রধানত আয়বৃদ্ধি এবং ব্যয়ের অগ্রাধিকার ও ব্টন 

সংক্রান্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ছই প্রকারের সরকার বর্তমান থাকে বলির! 

উহাদের আয়-ব্যয়ের স্াতন্কোর প্রয়োজনীয়তা! দেখা দেয়। দেশ এক, সরকার দুইশ্রেণীর, 

রাজশ্ব সংগ্রহের উৎসগুলি মোটামুটিভাবে সীমাবদ্ধ এবং ব্যয় বন্তমুখী-_-এমন অবস্থায় এই 

যুক্তরাষ্ট্রে এক বিশেষ সমস্ার উদ্ভব হয়। তাহা হইল রাজন্বসংগ্রহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সর- 

কার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে রাজস্বের উৎসসমূহের বণ্টন অথবা কোন বিশেষ ত্র 

হইতে সংগৃহীত রাজস্বের কেন্দ্র এবং অঞ্চলের মধ্যে বণ্টন । 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক বা রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে রাজস্বের উত্স ৪ বিবিধ উত্স 

হইতে লন্ধ রাজস্বের বণ্টন একটি অতি কঠিন কার্ধ। যুক্তরা্্ীয় আয়-ব্যয়ের বণ্টন সম্পর্কে ছুইটি 

সর্জজনস্বীকৃত নীতি আছে। তাহা হইল ১. প্রশাসনিক ক্কবিধা (80101015679659 ০০০- 

01197)99) কেন্ত্র এবং ২. রাজ্যে আয়ব্যয় সংক্রান্ত স্বাতন্ত্য (15081 11)00001509009 )। 

রাজন্বের উৎসগুলি উভয় সরকারের মধ্যে বণ্টনের ক্ষেত্রে স্থবিধা', ব্যয়সংকোচ ও দক্ষতা এ 

(তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। তেমনি এগুলি এইরূপভাবে বণ্টন করা উচিত যেন 

উহ! হইতে আদাীক্কত রাজস্তুর ঘার! উভয় প্রকার সরকারই নিজেদের বর্তমান ও ভবিত্যং 

প্রয়োজন মিটাইতে পারে এবং একের অপরের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতে নাহয়। ত 



৪ ধু 

ভহাদের আর-বায়ের ক্ষেতে অধ্তিধাত তীয় খাকিতে পাটি? ' সেইরগ রীজন্থ সংগ্রহের 
উৎসগুলি উতর সরকারের অব্য অরইনীগভাথে বন্টন ধরা উঠত যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
ক্ষেত্রে নানতম বায়ে সর্বাধিক রাজন্থ আদায়ে সমর্থ হয়। তবে বাস্তবক্ষেত্রে সর্বত্র এই 
নীতিগুলি পরিপূর্ণ ভ'বে অহুদরপ কবা কঠিন এবং অনেকগেত্রেই ঘুক্তরাষ্্রে আয়-ব্যয় 
বন্টন ব্যবস্থা কমবেশি পবিমাণে এঁতিহাসিক কাবণ ও বাস্তবন্থবিধা_এই দুইটি বিষয়ের? 
বাবা প্রভাবিত হইযা থাকে । ভাবত যুক্তবাষ্ট্রের আয-ব্যন্ ব্যবস্থাও ইহাব ব্যতিক্রম নহে। * 

ভারত যুক্তবাষ্টে বর্তমানে প্রচলিত সবকাবী আয় ব্যয় ব্যবস্থা এবং বিশেষত কেন! 
এবং বাজ্যসবকাবগুলিব মধ্যে বাজন্বেব উৎস ও সংগৃহীত রাজন্বের বণ্টন ১৯৫০ সালের 
ভাবতীব সংবিধান দ্বাবা নির্বাবিত। সংবিধানেব এতদ্সংক্রাস্ত ধারাটি ১৯৩৫ সালের ভারত। 

শাসন আইনেব বাজন্ব সংক্রান্ত ধাবাব প্রা অন্রূপ। বর্তমান ব্যবস্থীৰ বৈশিষ্ট্গুলি, 
সংক্ষেপে নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

১ রাজস্বের উৎস বণ্টন ভাবতেব সংবিধানে বাজস্বেব উৎসগুগিকে তিনটি 

ভাগে বিভক্ত করিষ। তিনটি তালিকা প্রণী৩ হইয়'ছে। যথা ক ফেন্দ্রীয় তালিকা ( [01107 

]1১) খ. বাজ্যতানিকা (9.9 17১৮) গ- যুগ্ম তালিকা (00708161% 115%)। সাধাবণত 

একাধিক বাজ্যসংস্লিষ্ট উৎসগুলি কেন্দ্রীয় তালিকাব অন্ততভূক্ত এবং স্থানীঘ উৎসগুলি বাজ 

তালিকার অন্তু ক্ত হইযাছে। ইহা ছাডা আবও কতিপষ বিষযকে যুষ্ তাঁলিকাষ বাখ। হইয়াছে) 

বাণিজ্য শ্ত্, কৃবহির্ভত আয়কব, কেম্পানীকব, গাজা, অহিফেন ইত্যাদিব উপর 

অস্তঃসতস্ক, কৃতববহিভূত সম্পত্তিব উত্তবাধিকাব কব, পরিবাহিত দ্রব্য ও ধাত্রিগণেব উপৰ 

সীমাকব, স্ট্যাম্পকব ইত্যাদি কেন্দ্রীয তালিকা তুক্ত। 
ভূমিবাজস্ব, কুষি-আঘকব, কৃষিসম্পীত্তিব উত্তবাধিকাব কব, জমি ও ধাসন্থান কব বাজ্যে 

উৎপাদ্দিত দ্রব্যসমূহেব উপব অন্তশুষ্ক, পথকব ও যানবাহনকব, প্রমোদকর, বৃত্তি ব্যবসায় ও' 

পেশাব উপব ধায কব প্রভৃতি বাজ্যতাক্কাব অন্তর্গত। , 

২ রাজ্যগুলির মধ্যে কৈন্দ্রীয় রাজস্থের বণ্টন বাজস্বেব বিভিন্ন উৎসেব 

উপব কব ধার্ধ কবিবাব অধিকাব উপবোক্ত তিনাঁটি তালিকা অঙ্ুধায়ী কেন্দ্রীয় এবং বাজ্য- 

সবকাবেব মধ্যে বিশভ্ত কৰা হইঘাছে। কিন্তু বাজ্যসমূহেব বাঁজস্বেব উৎসগুলি উহাদের 

ক্রমবর্ধমান প্রযোজনেব তুলনায় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অথচ কেন্ীয় সবকাবেব উৎদগুলি 

সম্প্রদাবণশীল। এই জন্য বাজাদবকাবগুলিব আর্থিক প্রয়োজন মিটাইবাৰ উদ্দেশ্যে কতকগুলি 

কেন্দ্রীয় বাজস্বেব নিয়নবূপ বন্টনেৰ ব্যবস্থ। কবা হইযাছে : 
ক. স্টাম্পকব, ভেষজ ও প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতিব উপব ধার্ধ কব, ইত্যাদি কয়েকটি কব কে 

কর্তৃক ধার্য হয কিন্তু এগুলি বাজ্যসবকাব আদায় ও ভোগ কবে। 

খ. অক সম্পর্তিব উপব উত্তবাধিকাব কব, পধিবহণেব সীমাকব, বেলমাগুলেব উপব ধার্ধ 

বাঙ্জাকব ইত্যাদি কয়েকটি কব কেন্দ্রীয় সবকার ধার্য ও আদায় কবে কিন্তু উহাদেব রাজস্থ মংশ্িী 

সবকাব লাভ কবে। 

গ. অক আয় কব প্রভৃতি কয়েকটি কব ফেন্দ্রীয় সবকার ধার্য ও আদায় কবে কিন্ত 

সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্রীয় ও বাজ্যসর়কাবে মধ্যে পূর্ধনিগারিত হিলাব অসসাবে ঘটিত হয়। 

ঘ. তামাক, দিয়াশলাই প্রভৃতি কতকগুলি ভ্রবোধ উপর অস্তশুক্ক কেন্দ্রীয় সরকার 

নিজেই ধার, সংগ্রহ এবং ভোগ কবিতে পারে অথব! প্রয়োজনবোধে উহাদেব বাজন্েক 

একাংশ কিংবা লমস্তই রাজ্যদবাবগুলির মধ্যে বন্টন করিতেশ্দীদে? 
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খু. কেজ্জীয় অনুদান (01648571083) 1 নাজাসরকাকগুলির বাযেচেরডেতি 

পূরপেব জন্য সংবিধানে কেন্দ্রীয় ষরকার কতৃক রাজ্াসরকারগুলিকে রতি বর শাক 
স্বাহাষ্য প্রদানের কথ বলা হইয়াছে। 

৪. ফিনান্স কমিশন নিক্োগ £ উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি ছাড়া সংবিধানের ২৮* (১) 
ধাবাষ বল! হইয়াছে যে সংবিধান প্রবর্তিত হইবাব ছুই বৎসবেব মধ্যে এবং উহার 
পববর্তীকালে প্রতি ৫ বসব অন্তব ভাবতেব রাষ্ট্রপতি একটি কবিষা ফিনান্দ কমিশন 
নিয়োগ কবিবেন। এ কমিশনেব কার্যাবলী নিয়বূপ £__ 

ক কেন্দ্রককি পবিচালিত কব সমূহ হইতে সংগৃহীত বাজন্বেব বাজ্যগুলিব প্রাপ্য অংশ 
নির্ধাবণ কবা। খ. কেন্দ্রীঘ অন্তদানেব জন্য বাজ্যনবকাবগুলিব আবেদন-পত্র বিবেচনা কব! । 
গ. বাষ্টুপতি কর্তৃক নির্দেশিত অন্থান্ত বিষ বিবেচন। ও সেই সম্পর্কে স্থপাবিশ কবা। 

কমিশনের বিপোর্ট বাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ বা অংশত গ্রহণ, পবিবর্তন ব। বর্জন কবিতে পাবেন। 

তৃতীয় ফিনান্দ কমিশন 
হানা) চ5005 00717115510 

১৯৬০ সালেব ২ব! ডিসেম্বব শ্রী এ. কে. চন্দকে সভাপতি কবিযা বাষ্রপতি তৃতীঘ ফিনান্স 
কমিশন নিযুক্ত কবেন। উহা ১৫ই ডিসেম্বর কার্ধ আবস্ত কবে এবং ১৯৬১ সালের ১৪ই 

ভিসেম্বব বিববণ পেশ কবে। চন্দ কমিশনেব পূর্বে ১৯৫১ সালেব নভেম্বব মাসে শ্রীকে. সি. 
নিয়োগীর সভাপতিত্বে প্রথম ফিনান্স কমিশন এবং ১৯৫৬ সালেব জুন মাসে শ্রীকে. শাস্তনম্ 
এব সভাপতিত্বে দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত হইযাছিল। ভাবতমবকাব এই কমিশনের 
স্থপাবিশগুলি গ্রহণ কবিযাছেন। কমিশনেব স্পাবিশগুলি (বেল-মাশুলেব কব-রাজন্মেব 
পবিবর্তে প্রদেয় অনুদান সংক্রান্ত স্থপাবিশ ছাড়া ) ১৯৬৬ সালেব ৩১শে মার্চ পযন্ত চাবি 
বংসবেব জন্য কাষকব বহিবে। 

কমিণনের সুপারিশ (0.9০010170619059610133 0£ (196 (00101708531018 ) 2 

১. আয়কর (17)0009 এছ) £ কোম্পানী-কব ব্যতীত ব্যক্তিগত আয়কব-বাজন্বেব 

৬৬৯% বাজ্যগুলি ও ২২% কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি পাইবে (দ্বিতীষ কমিশনেব স্বপাবিশ ছি 
যুথাক্রষে ৬০% ও ১% )। রাজ্যসবকারগুলিব প্রাপ্য অংশেব ২০% সংগ্রহস্থলেব ভিত্তিতে ও 
৮০% জনসখ্যাৰ ভিন্ততে নির্ধারিত হইবে (দ্বিতীয় কমিশনে স্থপাবিশ ছিল যথাক্রমে 
১০%ও ৯০% )। 

২. কেন্দ্রীয় অন্তঃশুক্ক (00107. 1750159 )£ কেন্দ্রীঘ অস্তঃশুন্ক বাজন্বের মধ্যে রাজ্য- 
গুলিব প্রাপা অংশ তৃতীয় কমিশন ২০% কবিবাব স্থপাবিশ কবিয়াছেন। (দ্বিতীয় কমিশনেব 
স্থপাবিশ ছিল ২৫%)। তবে ইহাব জন্য অন্তঃশুক্কেব অধীনস্থ দ্রব্যেব সংখ্যা ৩৫টি কব 
হইযাছে | (দ্বিতীষ কমিশনেব সুপারিশে ৮টি ছিল।) ইহাতে রাজ্যগুলিব প্রাপ্য অর্থে; 
পরিমাণ বাড়িবে। বাজাগুলর প্রাপ্য অংশ নির্বাবণে তৃতীয় কমিশন পূর্বেব মতই বাজ্যেং 
জনসংখ্যাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন বটে তবে রাজ্যবিশেষেব আধিক দুর্বলতা, উন্নয়নের 
পশ্চাৎপদ অবস্থা এবং উহাদ্দের আদিবাসী পশ্চাৎপদ শ্রী ও তপশীলতুক্ত জনসংখ্যাব কথ 
বিবেচন! কবিয়াছেন। 

৪. অতিরিক্ত অভুঃশুক্ধ (খ09161078] ]95:0189 [08668 ) £ রাজ্য বিক্রয়করের 
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স্লারিবতে মিলজাত ঘস্্। চি এবং তামাতৌয় ভপ্র ধাধ তারক অন্তঃশ্ুক্ধ বাবদ বাজস্থের 
রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টন সম্পর্কে বিশেষ কোন পরিবর্তন কৰা হয় নাই। 

৪. সম্পত্তি কব (75656 [08৮ )£ সম্পত্তিকরের রাজন্বেব মধ্যে বাজাগুলির প্রাপ্য 
অংশ সন্থদ্ধেও তৃভীর ফিনাঙ্গ কমিশন নৃন্ন কোন সুপারিশ কবেন নাই। দ্বিতীয় কমিশনের 
স্থপারিশ ছিল যে সম্পনতিকর রাজশ্বের ১% কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল পাইবে, বাকি ৯৯% বাজ্যগুলির 
মধ্যে উহাদের স্থাবব ও অস্থাবব সম্পত্তব পবিমাণ অন্ুসাবে দুই ভাগে বিভক্ত কবিয়! বণ্টন 
কবিতে হইবে । অস্থাবব সম্পত্তব অংশ জনসংখ্যাব অনুপাতে ঝর্টিত হইবে । এবং স্থাবর 
সম্পন্তিব অংশ প্রতি বাঙ্ছেব নিক্জ স্থাবব সম্পত্তৰ অনুপাতে বিভক্ত হইবে । তৃতীঘ কমিশন 
এই স্থুপাবিশ অক্ষুণ্ণ বাখিঘ়্াছেন, তবে অস্থাবব সম্প ত্তব কববাজন্ব বন্টনে ১৯৬১ সালেব লোক- 
গণনাব পবিসংখ্যান ব্যবহাব করিবাব স্থপাবিশ কবিযাছেন। 

৫. বেলেব ধাত্রী-মাশুলেব উপব ধাধ কব (1: 00 [1] 95 189) £ ইহা! হইতে 

প্রাপ্ত বাজশ্বেব নির্দিষ্ট অংশ বাজাগুললব মধ্যে বন্টনেব পবিবর্চে তৃতীয় ফিনান্ম কমিশন স্থপাবিশ 
কবিবাহেন যে এইজন্য বাজ্য গুলিকে ১২২ কেটি ট।কাব নির্দিষ্ট বাৎসবিক অনুদান (41১০০ 
21) ) প্রদত্ত হউক । 

৬. সবকাবী অনুদান (0720510-10) £ এ সম্পর্কে তৃহীষ কমশনেব স্থপাবিশ 
সবকাব অংশত গ্রহণ কবিযাছেন। ইহাব ফলে এই বাবদে মোট ৫২ কোটি টকা ১০টি 
বাজ্যেব মব্যে ( পশ্চিনবঙ্গ ও অন্যান্য কষেকট বাজ্য ব্যতীত ) উহাদেব চলতি বাজস্বেব ঘট্তি 
মিটাইবাব জন্য বন্টিত হইবে (দ্বিতীঘ, ক্মিশনেব গৃহীত স্থপাবিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গসহ 
১১টি বাজ্য পূর্বে ৩৪ই কোটি অ্ুদান হিসাবে পাইত )। 

৭ সডক উন্নানেব জন্য অনুদান £ পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য কথেকটি বাজ্য ব্যতীত ১০টি 
বাজ্যকে সডক উন্নানেব জন্ত ৯ কোটি টাক। বাসবিক অনুদান প্রদানে জন্য তৃতীয় কমিশন 
স্থপাবিশ কবিযাছেন। 

স্ুপ।রিশের ফলাফল (৩৮ 665০৮) কেন্দ্রীয় আয়কব রাজস্বে বাজ্যগুলির 
প্রাপ্য অংখেব সম্প্রদাবণে এবং অন্তঃশুক্কেব অবীন দ্রব্যেব সংখ্যা বৃদ্ধিব ফলে কেন্দ্রীয় রাজস্ব 
হইতে বাঙ্জাগুলিব প্রাপ্য অর্থেব পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । ১৯৬২-৬৩ সালেই 
পূর্ব বৎসবেব তুলনায় বাজ্যগুলি পূর্বাপেক্ষা ৩৫ কোটি টাকা অধিক পাইবে। পববর্তী 
৩ বসবে ইহা আবও বাড়িবে। বাজ্যগুলিব পক্ষে ইহা সুসংবাদ । 

সমালোচনা (01100658] 17:80110862 )2 ১. ভাবতেব সংবিধানে কেন্দ্র এবং 

বাজাগুলব মধ্যে যেভাবে বাজন্বেব উৎসগু বণ্টন কবা হইযাছে তাহাতে রাজন্বেব অপেক্ষাকৃত 
সম্প্রদাবণহীন উৎদগুসই বাজ্য তাপিকাব অন্তভুক্ত হইযাছে। অথচ প্রতি বসব জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি এবং উন্নযনমূলক ব্যযেব দরুন বাজাগুলিব ব্যয়েব পবিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে 
সাংবিখানিক বাবস্থ বদকন বাজ্যগুন্ন ক্রমেই অধিক পরিমাণে উহাদেব সাধাবণ ব্যয় নির্বাহের 
জন্যও কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপব নির্ভবশীল হইষা পড়িতেছে। প্রতিবার ফিনাম্স কমিশনের 
স্থপাবিশেব মধ্যে এই বিষয়টি সস্পষ্টভ বে ধবা পডে। তৃতীয় কমিশনেব বিববণ সম্বদ্ধেও এই 
কথা বল! যাষ। অবশ্য বাজ্যগুলি নিজেবাও কম দায়ী নহে। কাবণ, কমিশন বলিয়াছে ষে, 
উহাবা নৃতন নৃতন ক্ষেত্রে (যেমন গ্রামীণ উৎদ) কব নির্ধাবণে যেমন অনিচ্ছুক অন্তান্ত উত্স- 
খলির সর্বাধিক ব্যবহারেও তেমনি উদ্ভোগহীন । 



০) 

২. কেন্জ্রীয় সহায়তা প্রদান লম্পকে কামশন ঘে নাত অন্থসঘুদ কষারয়াছে তাহা এহযপন 
ক, চলতি বাজেটের ঘাটৃতি যথাসন্তব ধর" হস্তাস্তীরের হারা পূরণ করিতে হইবে। 
খ. বাজেট ঘাটতির অবশিষ্টাংশ পূরণের জন্যই শুধু অন্গুদান প্রদত্ত হইবে । কমিশনের বিভিন্ন 
ক্পারিশগুলির মধ্যে এই নীতির প্রতিফলন দেখা যায়। ৰ 

৩. কমিশন আয়কর রাজস্বের বাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ ৬০% হইতে খাড়াইয়া ৬৬২% 
করিয়াছেন। বাজাগুলিব প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধির পশ্চাতে ছুইটি কারণ রহিয়াছে। প্রথমত, 

উপরে বর্ণিত নীতি ইহার জন্য দাধী। দ্বিতীয়তঃ, ১৯৫৯ সালের ফিনান্স আইনের দ্বারা 
আযকর রাজস্বের মধ্যে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ হইতে কোম্পানী কর-রাজস্বকে বাদ 

দেওয়! হইয়াছে । স্ৃতরাং এই ক্ষেত্রে দ্বিতী কমিশনের স্থপারিশ বজাষ রাখিলে রাজ্যগুপির 
অংশ হাস পাইত। 

৪. রাজ্যগুলির প্রাপ্য কর-রাজস্বের ২০% জনসংখ্যার ভিন্তিতে বন্টনের যে স্থপারিশ 

তৃতীয় কমিশন করিযাছেন তাহা প্রথম কমিশনের স্থপারিশের অস্ুরূপ। তৃতীয় কমিশনের 

এই সুপারিশের কাবণ হইল রাজ্যগুলিব প্রাপ্য আয়কর রাজন্ব হইতে কোম্পানী- 

কর রাজন্ব বাদ চলিয়। গিযাছে। ফলে রাজাপগুলিব প্রাপ্য আযকর-রাজস্বের সমগ্র অংশই 
ব্যক্তিগত আয়কর এবং এই করদাতার অধিকাংশই শহরবাসী। রাজ্যসবকাবগুল্িকে 

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সম্পন্ন শহরগুপির প্রশাসনিক ও কল্যাণমূলক কার্ধে অধিক ব্যয় করিতে 

হইতেছে। 
৫. কমিশন কেন্দ্রীয় অন্তঃশুক্ধ বাবদ বাজন্ব 'হইতে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ ২৫% 

হইতে কমাইয়া ২০% করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ফলে রাজ্যগুলির ক্ষতি হয় নাই বরং স্থবিধাই 

হইয়াছে । কারণ-ক. অন্তঃশুন্কের অধীন দ্রব্যের সংখ্যা ৮টি হইতে বাডাইয়া ৩৫টি করা 
হইয়াছে । খ. এ সকল ভ্রব্যের উৎপাদন যতই বৃদ্ধি পাইবে ততই রাজ্যগুলির প্রাপ্য অর্থের 

পরিমাণও বাড়িবে। গ. বাজ্যগুলির প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ নির্নারণেব অনিশ্চয়তা হাস 

পাইয়াছে। স্থতরাং এক কথায় তৃতীয় কমিশনের স্থপারিশে কেন্ত্রীয় অস্তশুস্ক হইতে রাজ্য- 

গুলির প্রাপ্য অংশ শুধু যে বাড়িয়াছে তাহাই নহে উহা! সম্প্রসারণশীল এবং সুনিশ্চিত 
হইয়াছে। 

৬. রাজাগুলির মধ্যে অস্তংশুক্ক হইতে সংগৃহীত রাজস্ব বণ্টনে তৃতীয় কমিশন উহাদের 
পশ্চাৎপদ অবস্থা, আথিক দুর্বলতা, জনসংখ্যা ও উহাদেব অনুন্নত শ্রেণী প্রভৃতির কথা 

বিবেচন! করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিন্নপভাবে ইহাদের ভিত্তিতে প্রতি রাজ্যের প্রাপ্য 
অংশ নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। 

৭. বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অর্থনীতিক অবস্থার বৈষম্য দূব করিবার জন্য তৃতীয় কমিশন 
উহাদের মধ্যে অন্থঃশ্ুষ্ক হইতে সংগৃহীত রাজন্ব বণ্টনের বিষয়টি উপায় হিসাবে ব্যবহার 
করিয়াছেন। সমালোচকগণের মতে ইহার পরিবর্তে অনুদানকে উপায় হিসাবে ব্যবহার 
কমা উচিত ছিল। 

৮, তৃতীয় কমিশন কতকগুলি রাজ্যকে সড়ক উন্নয়নের জন্য পৃথক অনুদান দেওয়ার 

হুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ফলে উক্ত রাজ্যগুলি অতিরিক্ত সড়ক উন্নয়নকাধ সম্পাদন 
করিবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই। 
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ভারতের কর-ব্যবস্থার গঠন 
028৮5 ৭৯ 97000 

প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ-_-উভয প্রকাবের বহু কর. প্রই্য়া ভারতের কব ব্যাবস্থা গঠিত .ভার! 

খুক্তবাীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত বলিষ! সংবিধান অন্থদারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-_ এই ছুই প্রকার 
সবকাবই_ কব ধার্য এবং উহা হইতে রাজঙ্স_সংগ্রহ, কটন ও ভোগ করিতে পাবে । কেন্্রীয 
স্বকাব কতৃক প্রবতিত, কবসমৃহ_ হইল : আয় ক্বঃ সম্পত্কর, মূলধনলাত কব, সম্পদ কব, 
ব্যয়কব, দানকব, কেন্দ্রীয় অস্তঃগু্, বাণিস্াপ্তস্ক। বাজাসবকাব কতৃক প্রবর্তিত কবসমূহ হইল £ 
কূষি আঘক্বু বৃত্তিব উপৃব কব রাজ্য বিক্র কব, স্টাস্পরকব ও বেজিস্ট্রেশন, নগবী লে স্কুরব 
সম্পত্তিব উপবকৃৰ, বাজ্য অস্তঃশুক্ধঃ মোটব তৈলেব উপর বিক্র-কব, প্রমোদ কব, বিদ্যুৎশুক্ক, 
মোটব যানেব উপ্ব কব এবং ভূমি-বাজন্ব। 
বৈশিষ্ট্য 
25৮ 17854 

ভাবতেব কব-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ কবিনে নিম্বলিখিত বৈশিষ্ট্যেব সন্ধান পা ওযা যায £ 
১. ইহা! সাধাবণভাবে গতান্থগতিক এবং বক্ষণশীল। এই প্রকাব মন্তব্যেব সমর্থনে যুক্তি 

প্রদর্শন কবিয্লা বল! হয ষে বিরূপ সমালোচনা সত্বেও ভূমি-বাজস্ব ও অস্তঃশুক্ক অগ্ঠাবধি এই কব- 
ব্যবস্থাব অন্ততভূক্ত বহিযাছে। 

২. প্রত্যক্ষ কব সমগ্র কব-ব্যবস্থায় গণস্থান 'অধিকাব কবিঘা বিযাছে। পবোক্ষ কবই- 
এই দেশের কব-ব্যবস্থাব প্রধান অবলম্বন । তুলনামূলক বিচাবে দেখা যায় ভাবতে কেন্দ্রীয় 
সবুকাব, বাজাসবকাবু এবং স্থানীয প্রতিষ্ঠানস্মৃহেব মোট কব-বাজস্বেব ২৪% -প্রত্যক্ষকব 
হইতে সংগৃহীত হয। তুপ্রনায ইংলগ্ডে ৫৫%, অষ্ট্রেলিয়া ৭০%, জাপানে ৭০%, মাকিন 
যুক্তবা্ট্রে ৮০%। 

৩. শহবাঞ্চলে কব্ভার (10010970009 ০ ৮2৪10) ) গ্রামাঞ্চলেব কবভাব হইতে 

সামগ্রিক হিসাবে বেশি। কিন্তু মোট _সংগ্রহ্েব_দিক হইতে গ্রামাঞ্চলেব অবদান শহ্বাঞ্চল 
তে রেশি। 

৪. এই কব-ব্যবস্থা একদিক হইতে অনিশ্চিত ভিত্তিব উপবে ফাডাইয়া থাকে । মৌহুমী 
বাদুব উপবে ভাবতের অর্থনৈতিক জীবন একান্তভাবে নির্ভব কবে। এই মৌন্থমী বাসুব অনিশ্চয়তা 
কব-ব্যবস্থাব কার্ধকাবিতাকে অনিশ্চিত কবিয়। তুলে । 

৫. প্রধানত বাষ্ট্ীম আয ও ব্যয়েব মধ্যে সমতা 'আনয়নেব উদ্দেশ্যেই ভাবতেব কববব্যবস্থা 
মূলত বচিত ও প্রবর্তিত হইয়াছে । তাই ইহাতে বৈজ্ঞানিক স্ত্র অনুম্থত হয় নাই। গতিশীল 
অর্থনীতিব চাহিদা মিটাইবাব উপযোগী বাজন্ব সংগ্রহেব হাতিয়াব হিসাবে ইহাকে ব্যবহাব কবার 
কথ! কখনই চিন্ত। কব! হয নাই। উৎপাদন ও বন্টনেব উপবে কবভারের প্রতিক্রিয়া কি হইত 
সে বিষয়ে বিশেষ কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই । 

তি শে টি ও ক্র ুতক্ষ বু ক্ব প্রচলিত থাক! সত্বেও পর্যাপ্ত পুত্রিমাপ 
কব সংগৃহীত হয় না। ক্যালডবের হিসাবে জাতীয় আয়ের মাত্র ৭% কব-রাজস্ব হিসাবে সংগৃহীত 
হয় ( ভু পরিকরনাকালে ইহা ১১:৪% গা প্লাডাইবে বলিয়। অনুমান করা হইয়াছে )। 

৮৭. ভারতেব কব-ব্যবস্থ। এমন ভাবে রচিত যে, উহাব ফলে কৰ-রাজন্ব অনতিপরিবর্তনশীল 

হইঘ! পড়িস্নাছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথ কর-রাজন্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় ইহাই স্বাভাবিক। 



(কিন্তু ভারতে ছার রর হস সি শুদীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার 

ভারতের উতর 
টিলা 98 পারি [151৭ 19 ৫৪0 

পৃথিবীব কোন দেশেই ক্রটিমুক্ত কব-ব্যবস্থা নাই। ভাবতের কব-ব্যবস্থ। বিভিন্ন দিক 
হইতে বিশেষ ক্রটিপূর্ণ। নিম্নে এগুলি আলোচিত হইল : 

১. _ক্যালডবেব মুতে ভারুতেব কর-ব্যবস্থা একদিকে তু তি 
_অন্ায্য । ইহা দক্ষতা পরিচালনাগত ক্রটির জন্য কব-প্রবঞ্চনাৰ পৃবিমাণ 
বিপুল। ইহা অন্যাত্য, কাবণ প্রত্যক্ষ কৃব্বে আকুতি অতিবিক্ গতিশীল_ বলিয়া লিয়া৷ মনে 
হইলেও প্ররুতপক্ষে ইহাঁ কব-প্রবঞ্চনা-কাবীদ্বেই স্থৃবিধা কবিষা দেয়। কাবণ কর ধার্য 
কবাব ব্যাপাবে আধেব (17)907)9) যে সংজ্ঞ। দেওয়া হইযাছে তাহাতে আযকবেব ভিত্তি 
সংকীর্ণ হইয়া পড়িযাছে অর্থাৎ আযেব বিপুলাঁংশ হিসাবের মধ্যে ধবা হ্যনা। ইহা 
যো অন্যায্য। 

পবিচালুনাগৃত ক্রুটিব জন্য কব-প্রবঞ্চনাব, প্রবিমাণ অত্যধিক । ক্যালুড়ব_মনে কবেন 
০ লু | ধনী ব্াক্তিঝা কব-প্রবঞ্চন! 

কবিলেও দুবিজ্ন ব্যক্তিদেব কবভাব্ বহ্ন কবিতেই হয়। ইহাতে, কব্ব্যরস্থ।_আব্রে! বেশি 
অধোগতিশীল্ হই পড়ে। 

৩. ভ.বতে  কবেব ভিত্তি (৮৪ 1১৪১০) খুবই সংকীর্ণ। অর্থাৎ কর-প্রদানকারী 

লে'কের সখা দেশেব সমগ্র জনসংখ্যাব_ অতি_ নুগণ্য অংশ। একটি হিসাবে দেখা যায় 
ভাবতেব ৪৩ কে।টি ৮* লক্ষ অধিবাসীব মধ্যে প্রাঘ ১২ লক্ষ ব্যক্তি আযকব প্রদান কবে। এবং 
জনসংখ্যাব মাত্র $% সকল প্রকাব প্রত্যক্ষ কবেব আয়ত্তে আসে। 

৪. ভাবতেব কব-ব্যবস্থা 'অধোগতিশীল। বিভিন্ন কবদাতাব মধ্যে ত্যাগ-স্বীকাবেব সমতা 
যেকবব্যবস্থা স্থুনি শত কবে তাহাই উত্তম কব-ব্যবস্থ। (৪ 20০00. &%5 8596010 ) বলিয়! 

পবিগণিত হয়। ভাবতে প্রবত্তিত বু কব এই নীতিব একান্তভাবে বিবোধী । আমদানিকৃত 
অত্যাবশ্যক দ্রব্যেব উপবে শুন্ক, জনসাধাবণেব ভোগ্য দ্বব্যেব উপবে অস্তঃশুক্ক, বিক্রয়কর 
ইত্যাদি দবিদ্র জনসাধাবণকেই আঘাত কবে। কব অনুসন্ধান কমিশনেব হিসাবে দেখ। যায় ষে 
ভে গ্যপণ্যেব উপবে নির্ধাবিত কব হইতে মোট খাজন্বেব ৪৫% সংগৃহীত হয়। 

৫, কব-ব্যবস্থাব বিচাবে বিভিন্ন কবেব আলোচনাব সহিত অন্যান্য সংগ্লি্ই দিকেব 
অ'লোচনা যেমন আবশ্তক, তেমনি সংগৃহীত কব-বাজন্ব কি উদ্দেশ্টে ব্যয় হয় গাহাব আলোচনাও 

প্রয়োজনীয় । ক।বণ একটি বিশেষ কবের ভাব অতিবিক্ত বলিষ! মনে হইলেও যদি দেখ! ধায় 
যে এ কবলন্ধ অর্থ সামাজিক গুরুত্ব-সম্প্ন জনকল্য পমৃ-ক কাজে ব্যবহৃত হইতেছে, তবে 
কথ ঞ্কৎ সাস্তবনা অনুভব কবিয়া কবভ রের তীত্রতাব আংশিক উপশম কব! যায । এই প্রপঙ্গেই 
সবকাবী ব্যয়ের কথ| উত্থাপিত হয়। ভাবতেব সরকাবী ব্যযেব ধাচ অতিশয় অসন্তোষ 
জনক। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে যে অর্থ ব্যয় হয় 
তদপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় হয় উন্নয়নবহিভূত কজে, যথা, দেশবক্ষা, শাসন পরিচালনা ইত্যাদি। 
ইহাতে পবোঙ্গভভাবে হইলেও, কর ব্যবস্থার প্ররুতি প্রভাবিত হয়। 



০০০ 

কর-ব্যবন্থার উ্লাতির জঙ্য সুপারিশ 

শখ. বট সি কা্কটীব রূপায়ণেব ধিক পরিমাণে বাজন্ব সংগ্রহ করা। 
গ. গণতান্ত্রিক মমাজতন্ত্র গঠনে লক্ষ ণ সুনিশ্চিত করা । 

১. কব ব্যবস্থাব ভিত্তি আবও প্রশস্ত কবিতে হুইবে যাহাতে জনসংখ্যাব আব্ও বেশি 

অংশ কর প্রদান কবিতে বাধা হয়। ২. কবপ্রবঞ্চনাব সম্ভাবনা ও পবিমাণ হাস কবিবারু 
জন্য কব পুবিচালন! ব্যবস্থাব আমূল পবিধর্তন সাধন কৰি সাধন কবিষা_ দক্ষতীবৃদ্ধি কবিতে হইবে | 
৩. কবব্যবস্থা যাহাতে ধনবন্টনেৰ অসাম্য হস কবিতে পাবে তদুদ্েস্তে পৰোক্ষ কবেব সংখা 
হাঁস কবিয়া প্রন্নক্ষ কবেব সংখা বুদ্ধি কবাব দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে । ৪. কব-অনুসন্ধান 
কামশনেব মতে উন্নয়নমূলক কাস্থচীব রূপায়ণেব জন্য প্রযোজনীয় অর্থ সংগ্রহে উদ্দেশ্ত কর- 
ব্যবস্থায় গভীবতা ও ব্যাণকতাব দিক হইতে বৈচিত্র্য আনযন কবিতে হইবে | এই কাৰণে 
একদিকে যেমন বিলাস-দ্রব্যাপ্টব উপবে উচ্চহাবে কব বনা'ইতে হইবে অন্যদিকে তেমনি 
জনসাধাবণেব অধিকতব সংখ্যক ভে'গাদ্রবোব উপবে তুলনামূলকভাবে স্বল্লহাবে কব বসাইতে 
হইবে। ৫. কব-ব্যবস্থাব এমন পুনর্গঠন কবিতে হইবে যাহাতে উৎপাদনের কার্ধে উৎসাহ স্যষ্ট 
করা য'ঘ। এতছুদ্েশ্যে সবকাবেব উপযুক্ত ব্যবস্থা! গ্রহণ কবিতে হইবে। যেমন অবপৃতিজনিত 

বিনির্দিষ্ট অর্থে উপবে কব বেহাই, নির্দিষ্ট শিল্পে ক্ষেত্রে সদ ক'জেব জন্য কৰ বেহাই, 
বিশেষ সমযেব জন্য কব-মুক্তি (68540001025 ) ঘেষণ। ইত্যাদি । ৬. মুত্যুকবেব_ ক্ষেত্রে 

লিত কব-অব্যৃহতির সী (0-০%0101)0100 11001 ) অতি-উচ্চে নি করা 
হইয়াছে । এই সীমা আবও নীচে নামাইযা৷ আনিতে হইবে.। ফলে আব? অনেক ব্যক্তিকে 
এই করেব আওতায় আনা যাইবে । ৭. বিক্রয় কবকে আবও বেণ বেন গৃতিণল ল কবিতে হইবে | 

এই উদ্দেশ্টে বিলাস দব্যেব উপবে উচ্চতব হারে বিক্রয়-কর ধার্য করিতে হইবে। 

হর-অন্ুসন্ধান কমিশলের স্থপারিশ 
00011 751)47770ঘ৭ 0077 74 52710 

মাঘটেতািড 00141479910] 

ভাবতেব উন্নয়নমূলক পবিকল্পনাব আশ প্রয়োজনে ভাবনেব সমগ্র কব-ব্যবস্থাব পুনর্গঠনের 
প্রয়োজন দেখা দেয়। ভাবত সবকার এই প্রধোজনেব তাগিদে ১৯৫৩ সালেব এপ্রিল মাসে 
কর-অনুসন্ধান কমিশন গঠন কবে। এই কমিশনেব কার্ধত্রম ছিল নিক্নরূপ £ 

১. বিভিন্ন বাজোব বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপবে কেন্দ্রীয়, বাজ্য ও স্থানীয় কবেব ভাব 
পরীক্ষা করা । ২. দেশে উন্নমনমূলক কাজেব জন্য প্রয়োজনীয় উপকবণ সংগ্রহ এবং আয় ও 
ধনবণ্টনে বৈষম্য হাস--এই ছুইটি লক্ষযব পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত কেন্দ্রীয়, বাজ ও স্থানীয় 
করব্যবস্থার কার্ধকারিতা৷ পরীক্ষা করা। ৩. পুঁজিগঠন ও উৎপাদনশীল উদ্যোগেব উপরে 
প্রচঙ্গিত করের ফলাফল পরীক্ষা করা। ৪. মুদ্রাম্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচনজনিত কুফল প্রতিরোধে 
ফিসক্যাল ব্যবস্থা ( ঠ508] 10860110606 ) হিসাবে কব-ব্যবস্থাকে কি পরিমাণ কাধকরী করা 
যায় তাহা পরীক্ষা করা। ৫. প্রচলিত করব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন ও নৃতন 
করস্থাপনের গদ্থ! উদ্ভাবন সম্পর্কে স্থপারিশ করা । 

কমিশনের রিপোর্ট ১৯৫৫ সালের ২৮শে ফেব্রু়ারী প্রকাশিত হয়। কমিশনের সপারিশে 



রহ 
সপ 

প্রথা শ্রতিক ২. পূরেক্ষি ঘরের ভিত্বিকৈ প্রশস্ততর 'এবং “বরের? “রিধিকে ব্যাপকতর 
করায় উপরেই জোর দৈওয়া-হয়। উপর্ত উহাতে করের হারের পুনহিন্তাসের কথাও 
আলোচিত হয়। রিপোর্টে স্বারতের কর-ব্যবস্থার পুতধান্পুখ বিশ্লেষণ এবং সরকারী রাজন্বের 
'গ্তিগ্রকৃতি সন্থঙ্ধে আলোচনা করা হয়। - 

কেন্দ্রীয় সরকারের সংগৃহীত রাজন্বে রাজ্যসরকারসমূহের অংশ লাভ এবং কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক রাজ্যসরকারসমূহকে প্রচুর, পরিমাণ অর্থ অস্থুদান-_এই ছুই ব্যবস্থার ফলে রাজ্যসরকার 
সমূহের রাজস্ব সংগ্রহের উৎসে অধিক পরিমাণ স্থিতিস্থাপকতা আনয়ন করিয়াছে। 
ক. বিবিধ ম্পারিশ 

চ500798715110/71073 

১ করভার (11701002106 0£ 68য26100 ) সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য & রিপোর্টে করা 
হইয়াছে । যেমন, কমিশনের মতে ভূমি-রাজস্বের ভার বর্তমানে আর গুরুতর নহে এবং উচ্চতর 
ধাপের কষি-আয়ের উপর বধিত হারে কর ধার্ধ করার প্রচুর যোগ ও সম্ভাবন৷ রহিয়াছে। 

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কাধনুচীর বূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেস্টে 
রে হার বুদ্ধি এবং ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় না লইয়৷ খণগ্রহণের সাহায্যে ব্যয় নির্বাহ করিতে 
হইবে । 

৩. সামাজিক উপকরণসমূহ ব্যক্তিগত ভোগে ব্যবহার না করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিনিয়োগের 
কাজে যাহাতে সর।ইয়া আন্। যায় তজ্জন্ত সকলশ্রেণীর মানুষের ভোগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিতে 
হইবে ; তবে ধনিকজ্রৌকেই ভোগের পরিমাণ অধিকতর মাত্রায় হাস করিতে হইবে। এই 
কারণে কমিশনের স্থপারিশ হইল গভীরভা ও ব্যাপকতার দিক হইতে কর-ব্যবস্থায় উপযুক্ত 
€বচিত্রয আনয়ন। কমিশনের মতে তই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপরে করধার্ধ করিতে হইবে । 

এই কারণেই প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। উচ্চতর হারে কর 
ধার্য করিলে কর্মোছ।গ ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা হাস পাইবে বলিয়া! যে অডিযোগ করা হয়, কমিশনের 
মূতে তাহা অতিরঞ্তিত। তবে আায়কর-ব।বস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে সঞ্চয় ও বিনিমোগ-স্থঙ্টির 
পক্ষে উপযোগী পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে । 

সরকারী ব্যয় সম্পর্কে কমিশনের বন্তবা হইল এই ষে যদিও ইহা ক্রমশই কল্যাণমু্গক 
উদ্দেশ্টে পরিচালিত হইতেছে, তথাপি পরিচালনাগত নৈপুণ্য ও মিতব্যয়িতার ব্যাপারে অধিক 
দৃষ্টি দিতে হইবে। 

নীতি হিসাবে কমিশন শিল্পক্ষেত্রের একটি অংশের স্থবিধার্থে অপর একটি অংশের উপরে কর 
ধার্ধ করার পক্ষপাতী নহেন। তবে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উপরে অস্তুঃশুষ্ধ বসাইবার ব্যাপারে 
শিল্পক্ষেত্রকে সংগঠিত ও অসংগঠিত অংশে বিভক্ত করিয়। ল৪য়া কমিশনের মতে যুক্তিযুক্ত। 

ইহ ছাড়াও বিশেষ বিশ্যে কর সম্পর্কে কমিশন বিভিন্ন প্রকারের স্থপারিশ করিয়াছেন। 
পরবর্জীকালে এ স্থপারিশের অধিকাংশই কার্ধে রূপায়িত হইয়াছে । 

ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের জগ্ত উপকরণসমৃহ্ের পরিমাণ নিধধরণ এবং জাতীয় 
আয় ও সম্পদের ন্যা্য ও সম বণ্টনের জন্য ফিসক্যাল নীতি কি পরিমাণ সাহাধ্য করিতে পারে 
-এই দুই বিষয়ের অহুসন্ধানকার্ষে ভারতের কর অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্ট প্রন্কৃতপক্ষে 
প্রথম সথসংবন্ধ এবং সর্বাঙ্গীণ প্রয়াস। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে এই ছুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের 
মধ্যে সামঞ্হ্যবিধান সহজ কাজ্দ নহে। কমিশন ভারতের অর্থনীতিক সমন্তার বাস্তবাচগ 
বিশ্লেষণ করিয়] এই লক্ষ্য সাধনের উপযোগী সুপারিশ করিয়াছে। 
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খ. কর নীতি 
সু ৮০010০8 

কমিশনেব মতে উত্তম কর-ব্যবস্থার লক্ষ্য নিয়রূপ ২ ক. শমাজের ব্ণ্টন-ব্াবস্থার উ্য়ন। 
রা্থীয় ক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কাধক্রমকে সহায়তা করা, গ. ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উৎপাদনের 

ইল দিল অর্থনীতির ভিত্তিতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব আনয়ন । 
ক. সমাজের বণ্টন-ব্যবস্থার উন্নয়ন__করের মাধ্যমে অর্থনীতিক সাম্য আনয়ন এবং 

বিনিষোগ, সঞ্চয় ও উৎপাদনের প্রবাহে কোন প্রকারের বাধা হুষ্টি না করা এই দ্বিবিধ লক্ষ্যের 

মধ্যে সামপ্তস্স্থাপন পূর্বক কর-নীতি নির্ধারণ করা কর্তব্য। ভারতের মত দেশে অর্থনীতিক 
সাম্য সাধারণ নীতি হিসাবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হইলেও বর্তমানে উৎপাদন বুদ্ধির লক্ষ্যই প্রধান 
গুরুত্ব লাভ করিবে । উধ্বতম স্তবের অয়ের উপর অধিকতর হারে কর বসাইতে হইবে, তবে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উদ্যোগ ব্যাহত না হয়। ইহার পাশাপাশি 
সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য খাতে সমাজসেবামূলক ব্যয়ের 
পরিমাণ বৃদ্ধি কধিতে হইবে। করপ্রদানক্ষমতা৷ অঙ্গযায়ী করনির্ধারণ করা নীতি হিসাবে অবশ্ই 
সমর্থনযোগ্য ৷ কিন্তু ভাবতের মত দেশে উন্নয়নমৃ”্ক পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণের জন্য সকল- 
ক্ষেত্রেই এই নীতি নিখুঁতভ!বে অনুসরণ করা সম্ভব হইবে না। কোথাও কোথাও এই 
নীতির ব্যতিক্রম ঘটিবে। 

খ. রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উন্নষন্মূলক কার্যক্রমকে সহাযতা করা--ভারত্ের মত দেশে আমবৃদ্ধির 
সাথে সাথে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়__ইহাই স্বাভ।বিক প্রবণত৷ । এই প্রবণতাকে প্রতিরোধ 
করিতে কর-ব্যবস্থাকে আরও বেশি গভীর ও ব্যাপক করিষ! তুলিতে হইবে । এই উদ্দেশ্রে 
বিলাসের উপকরণ, জনসাধারণের ব্যবহার্ধ দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদির উপরে কর বসাইতে হইবে 
অনেকের মতে উন্ননমূলক ক'ধক্রমের জন্ত অর্থসংগ্রহ কবের মাধ্যমে না করিষ! খণের মাধ্যমেই 
করা উচিত। কমিশন মনে কবেন যে বাজেট-উদ্ত্ব সষ্টির মাধ্যমে এই সকল কাধক্রমকে 
রূপায়ণ করা স্ব'ভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি অন্ত পদ্ধতি হইল ঘাটতি ব্যয়। কমিশনের 
মতে কব-ব্যবস্থ কে এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে ঘ।ট.তি ব্যফ-জনিত বিপদ দুর কবিত্ে 
ইহা সমর্থ হয়। 

গ. ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উৎপাদনের কজে সহাযত! কবা-_-এই উদ্দেশ্টে কর-ব্যবস্থাকে 
এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উৎপাদনের কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা 
স্থানটি করা যায়। ভারতের সবকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থার অন্যতম প্রয়োজন হইল অধিক পরিমাৎ 
রাজস্ব সংগ্রহ করা। ইহার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকারের করের সংখ্য। ও হাঃ 
বৃদ্ধি করিতে হয়। দ্রব্যস'মগ্রীর উপরে কর বৃদ্ধি করিলে ভেগ হাস পায়। অপরদিবে 
প্রত্যক্ষকরেব হার অধিকতর গতিশীল কর! হইলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্য হত হয়। এই 
অবস্থায় ভারতে এমন কর বস ইতে হইবে যাহাতে অর্থক আয়বিশিষ্ট শ্ণীর ভে,গ হাস পায় 
কিস্ত এই কর বসাইবার ব্যাপারে সকল গুকার আতিশয্য বর্জন করিতে হইবে। অন্যথা; 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যাহত হইবে। শুধু তাহাই নহে। শিল্পবথিকাশে উৎসাহদানের জঙ্য কর 
রেহাই ( ৮3 00700581075 )-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে । প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ করের 
মধ্যে অনুপাত কি হওয়। উচিত সে বিষয়ে সঠিক কোন হিসাব করা সম্ভব নহে । তবে কমিশন 
মনে করেন যে, যতই বেশি রাজস্ব.সূগ্রহের প্রগোজন হইবে, ততই প্রত্যক্ষ করের উপরে বেশি 
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“পা্িমাণে নিতুর করিতে ইইহে । ইহ! ছাড়া, কর-বহিতূ ত রাজস্ব (10010-692 09591)09 ) 

বৃদ্ধির ব্যবস্থ। করিতৈ হইবে--এই কথাও কমিশন বলিয়াছেন । 
ঘ. অর্থনীতির ভিত্তিতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব আনয়ন-- ইহার জন্য কর-ব্যবস্থাকে এমন ভাবে 

গঠন করিতে হইবে যাহাতে উহার দ্বারা মুদ্রাম্্ীতিজনিত বা মুদ্রাসংকোচনজনিত__এই ছুই 
অবস্থাতেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কর! যায়। মুদ্রাক্ষীতিজনিত অবস্থায় সমাজের মোট ব্যয়ের 
পরিমাণ হ্বাসের চেষ্টা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্ট্ে প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি উদ্বত্ব-বাজেট নীতি 
গ্রহণ, রপ্তানিকর আরোপ, অতিরিক্ত লাভকর ইত্যাদি ব্যবস্থ৷ গ্রহণ করিতে হয়। মুদ্রা- 
সংকোচনজনিত অবস্থায় রপ্তানি করের বিলোপসাধন, অন্তঃশুক্কের ভার হাস, সরকারী ব্যয়ের 
পরিমাণ বৃদ্ধি- ইত্যাদি ব্যবস্থা গৃহীত হইতে পারে। 

ভারতীয় কর-ব্যবস্থা। সম্পর্কে ক্যালডর 
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ভারতীয় কর-ব্যবস্থ। সম্পর্কে অধ্যাপক ক্যাঁলডর গুরুত্পূর্ণ মন্তব্য করেন এবং ইহার 
সংস্কারের জন্য কতকগুলি স্পারিশ করেন। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য পরিকল্পনা কমিশন এই প্রকারের হিসাব 
করিয়াছিলেন : অতিরিক্ত কর বসাইয়। ৪৫০ কোটি ট।কা, ঘাট্তি ব্যয়ের মাধ্যমে ১২০০ কোটি 
টাকা এবং ৪০০ কোটি টাকার ফাক (যাহা অন্তান্ত অভ্যন্তরীণ সুত্র হইতে সংগ্রহ করিতে 
হইবে )। অধ্যাপক ব্থাপডরের মতে ভারতের অর্থনীতিক ব্যবস্থা বৎসরে গড়ে ১৫০ কোটি 
টাকার (পরিকরপনার ৫ বৎসরে সর্বমোট ৮০০ কোটি টাকার ) অধিক ঘাট্তি ব্যয়ের চাপ সহ 
করিতে পারিবে না। স্তুতরাং তাহার হিসাবে, পরিকল্পনার পাঁচ বংসরে অতিরিক্ত করের মাধ্যমে 
মোট ১২৫০ কোটি টাকা (গড়ে বৎসরে ২৫০ কোটি টাক! ) সংগ্রহ করিতে হইবে । এই 
১২৫০ কোটি টাকার হিসাব এইরূপ £ মূল হিসাবের ৪৫* কোটি টাকা +পরিকল্পন! অনুযায়ী 
১২০০ কোটি টাকার স্থলে ৮০০ কোটি টাকা ( ক্যালডরের সুপারিশ অনুযায়ী ) ঘাটতি ব্যয় 
করা হইলে ইহার দরুন ৪০$ কোটি টাকা+-মূল হিসাবের ৪০০ কে।টি টাকার ফাক অর্থাৎ 
৪৫০-+৪০০+৪০০--১২৫০ কোটি টাক।। করের মাধ্যমে ইহা সংগ্রহ করিলে প্রধানত 

জনসাধারণের উপরেই ইহার ভার আপিয়৷ পড়িবে । সুতরাং এই অবস্থায় কর-ব্যবস্থাকে যতদূর 
সম্ভব গতিশীল করিতে হুইবে যাহাতে করভার সমাজে স্থধমভাবে বন্টিত হয়। ভারতের বর্তমান 
প্রত্যক্ষ কর-ব্যবস্থা একদিকে যেমন দক্ষতাহীন অন্যদিকে তেমনই অন্তাধ্য। ইহা দক্ষতাহীন, 
কারণ প্রচলিত ব্যবস্থায় করদাতার! তাহাদের আয়ের অসম্পূর্ণ হিসাব দাখিল করিতে পারে। 
উপরস্ত সম্পত্তি বেচাকেনা এবং সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহের 
কোন ব্যবস্থাই বর্তমানে নাই। ইহাতে কর-প্রবঞ্চনা সহজ হইয়া! পড়ে এবং ইহাকে প্রতিরোধ 
কর! প্রায় অসম্ভব। ইহা! অন্যাষ্য, কারণ প্রচলিত আইনে কর ধার্য করার জন্য আয়ের ষে ভাবে 
সংজ্ঞ। নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর করদাত৷ হিসাবের কারচুপি করিয়া প্রকৃত 
আয় গোপন রাখিতে পারে। ফলে, কর প্রদানের ক্ষমতা থাকা সত্বেও তুলনামূলকভাবে 
স্বল্প কর প্রদান করিয়া তাহারা করভার এড়াইয়া যাইতে পারে। প্রচলিত কর-ব্যবস্থায় এই 
স্থষোগ বিশেষভাবে বর্তমান বলিয়া ইহা! অন্যাষ্য, কারণ জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশ পরোক্ষ- 
করকে এইভ বে এড়াইতে পারে না। 

ক্যালডরের অন্যতম সুপারিশ হইল করভিত্তিকে সম্প্রসারিত করা । ইহার জন্য তিনি নৃতন 
৪টি কর প্রবর্তনের পরামর্শ দেন £ করগুলি হইল £ ক. স্্রধনীলাভের উপরে কর (নু 0. 

৩১ [][]] 



নি ভারতের খানের প্যান: 
€080188] 09108 ), খ. ব্যক্তিগত বায়ের,উপরে বর (25 ০৮, 7০-80581 [7%09100181882) 

গ. সাধারণ দানের উপরে কর (যর ০0. 0909151] 03116) ঘ. অম্পঙ্গের উপরে বাৎস 

কর ( 477100911০0, ড7০৪19, )। প্রচলিত আয়কর ও এই চারিটি কর-_-অর্থ।ৎ এই 
পাঁচটি কর একই সঙ্গে আরোপ করিয়! দেয় করের পরিমাণ হিসাব করিতে হইবে। 
আয় গোপন করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। কারণ এই €টি কর সামগ্রিকভাবে এমন একটি 
ক্রটিহীন ব্যবস্থার স্্ট করিবে যাহাতে প্রত্যেকটি কর অপরটির হিসাবের সত্যতা যাচাই 
করিয়া দিবে। 

ব্যক্তিগত আয়ের উপর অত্যধিক উচ্চহারে কর ধার্ধ করার ফলে সঞ্চয়েচ্ছা, কর্োগ্োগ 
এবং বিনিগ্নোগের প্রবৃত্তির উপরে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, ব্যক্তিগত ব্যয়কর এবং সম্পদ কর 
প্রবর্তন করিলে এ ক্ষতিকর প্রভাব বহুলাংশে হ্থাদ করা যায়। 

ক্যালডরের মতে ক্রটিশৃন্য নিম্নহারের কর-ব্যবস্থ। ( যে ব্যবস্থায় কর-প্রবঞ্চনা বন্ধ করা যায় ) 
বরং ভাল, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অতিরিক্ত গতিশীল বলিয়৷ মনে হয় অথচ সাফল্যের সহিত 
কাধকর করা যায় না এমন কর-ব্যবস্থার সংস্কার সাধনই প্রধান কর্তব্য । তাই তিনি উচ্চতম 

ধাপের আয়করের হারকে (৯২%) হাধ করিয। ৪৫%-এর অধিক না করিবার স্থপারিশ 
করিয়াছেন। সম্পদের উপরে করের সর্বোচ্চ হার ১২% ( ১৫ লক্ষ টাক। অধিক মূলে,র সম্পদের 
উপরে ১,৫০,০০০ টাকার অধিক বাক্তিগত ব্যয়ের উপরে সব্চ্চ ৩০০% ব্যয়কর, ৪০ লক্ষ 
টাকার অধিক দানের ক্ষেত্রে করের সর্বোচ্চ হার ৮০% দ্রানকর প্রবর্তনের স্থপারিশও এই সঙ্গে 
ক্যালডর কবেন। তবে সকল প্রকার মূলধনীলাভের উপরেই আয়করের হারে কর ধার্য করিতে 
হইবে। কর-ব্যবস্থাকে অধিকতর গ্যাধ্য এবং করভার যাহাতে নির্বিচারে জনসাধারণকে নিশ্পিষট 
না করিতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা অন্যতম কর্তব্য । এই উদ্দেশ্টে সমহারে টাকায় 
সাত আনা হিসাবে কোম্পানীর সমগ্র আয়ের উপরে কর ধার্য করিতে হইবে । 

কর-প্রবঞ্চনাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৫০,০০০ টাক। এবং 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা আয় হইলে বাধ্যতামূনক হিসা'ধ পরীক্ষার স্থুপারিশও ক্যালডর 
করিয়াছেন। 

(এই সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইলে বংসরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার মত রাজস্ব সংগ্রহ করা 
যাইবে ( অর্থাৎ পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ৫০০ কোটি টাক। )। ক্যালভরের মতে অবশিষ্ট ৭৫০ 
কোটি টাক! ভূমি-রাজন্ব এবং অস্তঃসুস্ক হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে । 

ক্যালভর আয়ের উধ্বতম ধাপগুলিতে অত্যধিক হারে কর ধার্ধ করার বিরোধী । তাহার 
মতে গতিশীল কর-বাবস্থ। প্রবর্তনের দিক হইতে পশ্চিমী দেশগুলির ন্যাম ভারতও একটি পাঁপ- 
চক্রের মধ্যে আবন্তিত হইতেছে। 

পাপচক্রটি এইরূপ £ উচ্চহারে কর ধার্য করার ফলে কর-প্রবঞ্চনা অধিক হয়। কর- 
প্রবঞ্চনা যত অধিক হয় ততই সরকারের রাজন্ব-আম় কমিয়৷ যায়__রাজন্ব আয় যত কমিতে 
থাকে ততই আয় বৃদ্ধির জন্য আরও বেশি হারে কর ধার্য করিতে হয়, ইহাতে কর-প্রবঞ্চনার 
পরিমাণ আরো! বাড়িয়া যায়--এইভাবে পাপচক্রটি আবতিত হইতে থাকে। 

ব্যক্তির উপরে করধার্য করার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল করভার বনে সাম্য ও ন্যাষ্যতা 
আনয়ন। ভারতের মত উন্নয়নমূলক অর্থনীতিবিশিষ্ট দেশে ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ 
ক্রমাগতই বাড়িতেছে এবং সম্পদবণ্টনে অপাম্য ্ৃষ্টি হইতেছে । এই অবস্থায় বিপুল পরিমাণ 
সম্পদের অধিকারী শরনংখ্যক বিত্তঞ্চল্লীর উপরে দক্ষত।সহকারে পরিচালিত গতিশীল কর-ব্যবস্থা 



রাতে আফ-রায় ' ৪৮০ 

আরোপিত না হইলে দেশের অধিকাংশ মাহুষের প্রতি সুবিচার কর! হয় না। কিন্ত বেশির ভাগ 
দেশেই দেখ! যায় গতিদীন কর্রনীতি অর্থনীতিক ও সামাপ্জিক অসাম্য দূরীকরণে সফল হয় নাই। 
বরং বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী এবং সমাক্সের বিভিন্ন পেশাতৃক্ত লোকের উপবে অন্যায় রকমের করভার 
চাপাইয়। গতিশীল কর প্ররু তপক্ষে অধোগতিশীলতারই সাক্ষ্য বহন করে। 

গতিশীল কর অসাম্য হাসে কেন ব্যর্থ হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে নিম্নপিখিত কার্ণগুলির 
উল্লেখ করা যায় ঃ 

১. "কির ধার্ধের জন্য “আয়ঃ বলিতে কি বুঝায় সে বিষয়ে স্ম্পষ্ট ধারণার অভাব। 
২, আয় এবং সম্পত্তি সম্পর্কে পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ কবা যায় এমন ব্যবস্থার অভাব। 
৩. বিক্রংযেঃগ্য সম্প্তর মালিক সম্পত্তি হইতে কেবলমাত্র আয় লাভ করে তাহাই নহে, 
উপরস্ত অন্যান্য স্থবিধাও লাভ করে-_এই সত্য উপলব্ধি করার অক্ষমতা । 

কর-ব্যবস্থকে কাধকর ও ফলপ্রস্থ করিতে হইলে তিনটি প্রধান বিষয়ের দিকে লক্ষ্য বাখিতে 
হয়। ক. ন্যাযাতা, খ. অর্থনীতিক ফলাফল, গ. পবিচালনার দক্ষতা । 

হ্যায্যতার দিক হইতে যে কোন কর-ব্যবস্থাকে সকল সমযেই বিশেষ বিশেষ করদাতা শেণীর 

প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে হয। অর্থনীতিক ফলাফলের দিক হইতে কর-ব্যবস্থ! এমন হওয়া 
উচিত যাহাতে বিনিযোগ ও কর্মোগ্যোগের উপরে ক্ষতিকারক প্রভাব না পড়ে। দক্ষতার 
দিক হইতে কর-ব্যবস্থা এমন'হওয়া উচিত যাহাতে কর-প্রবঞ্চনার সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করা যায়। 
এই সকল লক্ষ্য সম্মুখে রাখিযাই ক্যালডর ফুলপ্রস্থ কর-ব্যবস্থার জন্য ৫টি করকে একই সঙ্গে 
আরোপ করিয়া হিসাব করার কথ! বলেন। 

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আয়ের উৎস : ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেট হিসাব 
1য28105 06 25151৭7050৮ 125 0108 00৬5: 1965-66 80700577 25717778159 

ভারতের কেন্দ্রীয় সবকাবের রাঁজস্বকে উত্স হিসাবে ছুই ভ'গে ভাগ করা যায়, যথা কর- 
রাজস্ব ও কর-বহিভূর্ত রাজস্ব । কর-রাজন্ব প্রধানত তিনটি সুত্র হইতে সংগৃহীত হয়, যথা, 
ক, আয় এবং সম্পদের উপরে কর, খ. কেন্দ্রীয় অন্তঃশুক্ক, গ. বাণিজ্য শুন্ব,। ১৯৬৫-৬৬ 
সালের বাজেটের মোট রাজন্বের শতকর| ৮৩% কর-রাজন্ব হইতে সংগৃহীত হইবে বলিয়া ধরা 
হইয়াছে। কর-বহিভূতি রাজন্ব যে উৎস হইতে সংগৃহীত হয় তাহা হইল ক. রেলপথ, 
খ. ভাক ও তার, গ. বেতার, ঘ. মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রীঙ্কন, ঙ. অন্যান্য স্থত্র। ১৯৬৫-৬৬ 

সালের বাজেটের ১৭% কর বহিভূতি রাজস্ব হইতে সংগৃহীত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। নিয়ে 
১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেট হিসাব অন্ুসারে কয়েকটি প্রধান উৎস হইতে রাজন্ব সংগ্রহের 
আনুমানিক হিস'বে দেখান হইল £ 

১. কেন্দ্রীয় অন্তঃশুক্ক ((000৮%] [20189 ): সংগ্রহের পরিমাণের দিক হইতে এই 
উৎস বর্তমানে প্রথম স্থান অধিকার করে। সংগ্রহের পরিমাণ ৮২৭১৭ কোটি টাকা। 

২. বাণিজাশুক্ক (08569009 ) ; ইহা! দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সংগ্রহের পরিমাণ 
৪০৫ কোটি টাকা। 

৩. আয়কর ([7700779 নাগ) ইহা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। (রাজ্যসমূহের 
অংশ বাদে ) ব্যক্তিগত এবং কোম্পানী আয়করের মোট পরিমাণ ৬৮* কোটি টাকা । 

৪. ব্যয় কর (15167001009 18) সংগ্রহের গলসিমাণ ১৫৫ কোটি টাকা। 



জগতে 

€. দান কর (0116 15%) : সংগ্রহের পরিমাপ ৩:১১ ফোটি টাঙ্ছ। 
৬. সম্পদ কব (ডা9৪16 ঘা) সংগ্রহের পরিষাণ ১২ কোটি টাকা 
৭. সম্পত্তি কব (139866 105): (বাজ্যমমূহের অংশ বাদে ) সংগ্রহে পরিম্া 

৭'৪০ কোটি টাকা। 
৮. পূর্ত ; পূর্তকার্ধ হইতে সংগ্রহেব পবিমাণ ৩'৯৪ কোটি টাক|। 
৯. সামাজিক ও উন্নয়নমুন্ক কার্ধাদি £ সংগ্রহেব পবিমাণ ২৩৫৭ টাকা। 

১০, মুদ্বাপ্রচলন ও মুদ্রাঙ্কন £ সংগ্রহেব পবিমাণ ৬১৬৯ কোটি টাকা । 
১১. বিবিধ কবঃ সংগ্রহেব পবিমাণ ২৩৮৭ কে টি টাক।। 
১২, বিবিধ হুত্রঃ সংগ্রহেব পবিমাণ ২৫৪৭ কেটি টাকা। 

১৯৬৫-৬৬ সালেব বাজেটে বিভিন্ন সুত্র হইতে মোট বাজন্বেব পবিমাণ ২৩৫৩০৯ কোটি 
টাক। ধবা হইয়াছে। 

ক্েক্দ্ায় বাজস্বেব কয়েকটি প্রধান উৎস 
॥] 01241 171048709 0৮ 1১1৬2107901 1719 
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য়কর 
[001৫5 259 

ভাবতে আযকব ১৮৬০ সলে প্রবতঠিত ইউপেও ১৮৮৬ সহ এই বিযিষে আ্ুসংবদ্ধভীবে 
আইন প্রণীত হয। পববন্গীকালে বিভিন্ন সময়ে এই আইনেব প্রযোজনান্থ্যায়ী পবিবর্তন হয । 
১৯০৩ সালে নৃানতম কব যোপযোগী অ যেব সম| ৫০* টাকা হউতে ২০০৭ টকাষ লইঘ। 
যাওযা হয়। ১৯১৬ স'লে এ কনে গণিতিশী”ন। আনন কবা হ্য। ১৯৩১ সালে কব 

অব্যাহতিব সীমা ১০০০ টাকাব নামাইশ আন| ংয। আবাব এ সাঁম। ১৯৩৫ সালে পুনবা 
২০০০ হাঁজাৰ টাকায় লইয। যাওয়া হ্য়। পন্বর্তীকালে ১৯৪৮ সালে ৩০০ টাক।, এব, 
১৯৫০ সালে ৩৬০০ টাকায় এবং ১৯৫৩ ৫৪ সালে ৪২০০ টাকা এ স'মা লইযা যাওয়া হয় 

(ইহা ব্যক্তিগত আয সম্পর্কেই প্রযোজ্য )। কব অনুসন্ধান কমিশন (১৯৫৩ ৫৫) এই 
সীমাকে ৩০০০ টাকাষ নামাইয়া অনাব স্ুপাবিশ কবিয়াছিলেন। বর্তমান ব জেটে ইহার 
পবিবর্তন কববা, বাক্তিব মোট আনেব উপব কব হিসাব করিয| উহা হইতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত 

ভাতা বাবদ ছাড বাদ দেওয়| হইবে ব'লযা। ঘোষণ। কব| হইযাছে। ১৯৪*-৪১ সাল হইতে 

আয়করেব উপবে সাবচার্জ (90101)79 ) পুনবাধ বসান হইয়াছে | 

১৯৩৫ সালে ভাবতেব আযকন ব্যবস্থাব ব্যাপক অনুসন্ধানেব নিমিত্ত ভারত সরকাব 
একটি কমিটি নিয়েগ কবিযাছিন্নে। এই কমিটিব স্থপাবিশ অনুযায়ী ১৯৩৯ সালেব 
আয়কব অ|ইনেব মাধ্যমে কযেকটি প্রয়োজনীয় সংক্কাব সাধিত হয়। পূর্বেব ধাপ প্রথাব 
(45661) ৪৮৪৮ ) পবিবর্তে ক্যাব প্রথাব (49191) ৪596০] ) প্রবর্তন করা হয়। 

ধাপ প্রথা অনুযায়ী সমগ্র আয়েব উপবে একই হাঁবে কব ধার্ধ কবা হইত। কিন্ত ক্স্যাব 
প্রথা অনুযায়ী উচ্চতব ল্গযাবগুলিতে উচ্চতব হারে কব ধার্য করা হইয়া থাকে। এই 
গ্রথায় আয়কর হইতে সংগৃহীত রাজের পরিমাণ বুদ্ধি পায়, সংখ্যাল্প বিত্তবানদের নিকট 
হুইতে অধিক অর্থ আদায় কবা যায় এবং দরিদ্রদেব কথঞ্চিৎ ত্রাণেব ব্যবস্থা করা যায়। 
৪০৯৪৫-৪৬ সালে আয়করপ্ীইনে একটি গুরুতপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। ইহাতে 



০০৭ ্
 

উপানদিত ও 'আয়পাঞ্জিত আরে এধ্ে পী্ক্টি করা হয়। উপার্জিত আমের এক-পঞ্চমাংশের 
রেহাইয়ের ব্যবস্থা ঝরা হয় । কিন্ত এই" ব্রেহাইরেকর পরিমাণ ৪০০০ টাকার অধিক হইবে 
দা। যুদ্ির ফিক হইতে ইহা খুবই সংগত। কারণ স্বীয় পরিশ্রমে উপার্জন এবং কোন 
প্রকার পরিশ্রম ছাড়াই উপার্জন,_এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমটির উপর দ্বিতীয়টি অপেক্ষা 
অধিক উদারতার সহিত কর ধার্য কর! উচিত। 

একটি দিক হইতে আয়কর ক্রুটিপূর্ণ ছিল। কারণ ইহা! করধাধের ব্যাপারে নির্ভরশীল 
ব্যক্তির সংখ্যা হিসাবের মধ্যে ধরিত না । প্ররুতপক্ষে একক হিসাবে ব্যক্তিকে না ধরিয়া 
পরিবারকেই ধরা উচিত। সামোর দিক হইতে সমআয়সম্পন্ন ছুই ব্যক্তির মধ্যে যাহার 
পরিবারের আয়তন বৃহৎ তাহার করের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে স্বল্প হওয়া উচিত। 
ইংলণ্ডে এই প্রকার পার্থক্য হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। 

কর অন্ুপন্ধানকমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যুদ্ধকালে ৩০১,০০০ টাকার অধিক মুনাফার 
উপরে ৫০% হারে অতিরিক্ত মুনাফাকর ধার্য করা হইয়াছিল। পরব্তাকালে ইহা 
৬৬৪% করা হইয়াছিল। আয়করের উপবে প্রথমে ২৫%, পরে ৩৩৪% হারে সারচার্জ 
(1/:3002০) ধার্ধ করা হ্ইয়াছিল। ১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ অতিরিক্ত লাভ কর 

রদ করা হর। কিন্তু ১৯৪৭-৪৮ সালে ব্যবনায়লাভ কর প্রবর্তিত হয়। বিনিযোগের 
উৎসাহ নষ্ট কবিযা শিল্পাফনেব পথে বাধা স্ষ্টি করিবে বপিয়। এই করের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী 
শ্রেণী প্রতিবাদ করে। ১৯৪৯ সালে ইহা রদ করা হয়। বিনিযোগ এবং সঞ্চষের 
উৎসাহ দানের জন্য কর অনুসন্ধান কমিটি সারচার্জ এবং বাধ্যতামূলক আমানত পদ্ধতি 
প্রবঙ্নের স্থপারিশ কৰে। ১৯৫৭ সালে ইহ! কার্কর হয। 

বাণিজ্যগশুক্ক 
০05 101743 

বাণিজ্যশ্ুস্ক বলিতে আমদানি শুন্ক ও রগ্তানিওত্ক এই ছুইটিকেই বুঝায়। মোট বাণিজ্য- 
শুন্কের মধ্যে আমদানি শুল্ক গুরুত্তপূর্ণস্থান দখল করে। ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটে আমদানি 
রগ্ানি শুন্ক হইতে ৪০৫ কোটি টাকা আদায় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। রপ্তানিশুক্ যুদ্ধ- 
পরবর্তীক'লেই (বিশেষ করিয়া মুদ্রামূল্য স্তাসের পরবর্তী কালে) গুরুত্ব লাভ করে। সিপাহী 
বিদ্রোহের পূর্বে আমদানি শুষ্ক ৫% ছিল। তৎপরবগ্জ কালে ১০% করা হয়। কিন্তু ইংলগ্ডের 
শিল্পপতিদের ও অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকদের আন্দোলনের ফলে ১৮৮২ সালে এই শুষ্ক সম্পূর্ণ 
রদ করিয়৷ দেওয়! হয়। কিন্তু বিনিময় সংক্রান্ত অস্থবিধার জন্য ১৮৯৪ সালে পুনরায় ৫% 
শুক্ক বসান হয়। ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্পপতিদের তুষ্টিবিধানের জন্য ২০ ব। ততোধিক কাউন্টের 
স্থতার উপরে ৫% অন্তঃশুক্ক বসান হয়। ইহাতেও তুষ্টি বিধান করা যাইতেছে ন! দেখিয়া 
তুলাজাত খগ্ু-দ্রব্যের আমদানি শুন্ক ৩$% এ নামাইয়। আনা হয়। ভারতে প্রস্তত 
তুলাজাত খগ্ড-দ্রব্যের উপরে ৩২% অন্তঃশুঙ্ক বসান হয়। ইহাকে সংগতকারণেই রাষ্ট্রনৈতিক 
ক্ষমতার অপব্যবহার বলিয়। তীব্র সমালোচনা কর! হয়। কারণ, এই ব্যবস্থা! ছিল ভারতের 
বন্ত্রশিল্পের পক্ষে ক্ষতিকারক । ভারতের মোটা বন্ত্রের পক্ষে ম্যানচেস্টারের মিহিবস্ত্রের সহিত 
কোন প্রকারেই প্রতিষোগিতা করা সম্ভব ছিল না। উপরন্ত ইহাতে মিহিবস্ত্র ব্যবহারকারী 
ধনবানদের পক্ষেই স্থুবিধা হয় কিন্তু মোটা বস্ত্রের ক্রেতা ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ 
বিশেষভাবে ক্ষতি গ্রন্ত হয়। 



টাল, 

আমদানি শুন্ধকে অর্থনীতিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে বাধত কাতে হয় কিন্ত 7৯২৬ সাল 
পর্যস্ত ৩₹% অন্ত:গুক্ক অপরিঝর্তিতই থাকে এবং এ সালেই ইহা রদ করা হয়। 

১৯৪৮ সালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয় £ শিল্পের অন্ত প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি ও কল্গকবজার আমদানিশুন্ক ১০% হইতে ৫%-এ নামাইয়া আনা হয়। কোরিয়া 
যুদ্ধের পর ১৯৫১ স'লে সারচার্জের পরিমাণ $ অংশ হইতে & অংশে বুদ্ধি করা হয়। ১৯৫৩ 
সালে কঘেকটি ভোগ্যপণে।র উপরে আরোপিত আমদানি শুন্ধের পরিমাণ বুদ্ধি কর| হয়। 
শিশু ও রোগীদের খাদ্য আমদানিব উপরে কিছু রেহাইয়ের বন্দোবস্ত করা হয়। এই 
সকল দ্রবের অ'মদানি কোট।র 6০৪.) পরিমাণ বৃদ্ধি কবা হয়। 

আধুনিক কলে ভারতের সরকারী আয়ন-ব্যষে রপ্তানিশুদ্কের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৪ 
সালে একমাত্র চউল রপ্তানিব উপবেই রপ্তানিশুস্ক ছিল। ১৯১৬ স'লে পাটের উপর 

রঞ্তানিশুক্ক বসনো৷ হয়। এই স্তিষ্ক অগ্যাবধি চলিতেছে । চা-এর উপর বঞ্টানি শুদ্ধ রাজস্ব 
সংগ্রহের অন্যতম স্ত্র। দ্বিতীষ মহাযুদ্ধকালে স্থতা ও তুলাজাত বস্ত্রেব উপবে ৩% হারে 
রপ্তানিশুস্ক বসান হয। ১৯৪৬ সালের পর হইতে রপ্তানিশুক্ক নৃতন গুরুত্ব লাভ কবে। 
নৃতন নৃতন দ্রব্যের উপরে শুদ্ধ বসানো হয় এবং পুবাতন শু্কের হার বৃদ্ধি কর! হ্য়। 

রাজস্বেব স্থত্র হিসাবে রপ্তানিশুক্ক অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু সংরক্ষণমূলক উদ্দেস্তেও এই 
স্তক্ককে ব্যবহাব করা হয়। 

বাণিজ্ঞা শুন্ধের ফলে সাধারণত ধনী অপেক্ষা দরিদ্রদের অস্থৃবিধা বেশি হয,_এই কারণে 
ইহা ন্যায়নীতির বিবোধী। ভারত সরকাবের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার মতে আমদানিশুক 
সাধারণত ব্যবহার্য ভোগাদ্রব্যের উপরে অত্যধিক, বিলাসন্রবোর উপরে তুলনামু্ক ভাবে কম 
এবং পু'জিদ্রবা ও কাচামালের উপরে সর্বাপেক্ষা কম চাপ, স্থষ্টি কবে। 

ভারতসংকারের রাজন্ব সংগ্রহের অন্যতম স্ত্র হইল বাণিজ্যশুক্ক। বিভিন্্ সময়ে সরকার 
যখনই আথিক অন্ধিধায় পড়িয়াছ্ে, বাণিজ্যশুন্ক সরকারকে এ অন্থুবিধা দূর করিতে সাহায্য 
করিয়াছে । কিন্তু ভারত যতই শিল্লোন্নত হইতে থাকিবে রাজস্বের প্রধান স্থত্র হিসাবে বাণিজা- 
শুক্কের উপরে নির্ভরশীলত। ততই কমিয়া আসিবে । তখন অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইবে 
অঞ্ক:গুক্কের উপরে । ৮ 

কেক্দ্রীয় অস্ত:শুক্ক 
0107 25005217010 7123 

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজন্থের প্রধানতম স্থত্র হইল কেন্দ্রীয় অন্তঃশুপ্ধ। এই স্ত্র হইতে 
সংগ্রহের পরিমাণ ১৯২১-২১ সালের ৩ কে টি ট'কা হইতে বৃদ্ধি পাইয়। হয় ১৯৬৫-৬৬ সালে 
রাজ্যসরকারের অংশ সহ ৮২৭১৭ কেটি টাক । ১৮৯৪ সালে তুলাজ্জাত বস্ত্ের উপরে 
প্রথম অন্তঃশ্ু্ বসানো হইলেও ১৯৩৪ সালে চিনি, দিয়াশলাই এবং ইম্পাতপিগ্ডের উপরে ইহা 
বসানো হয়। প্রক্কতপক্ষে ১৯৩৪ সালকে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুক্ষের ইতিহামে একটি স্মরণীয় বৎসর 
হিসাবে উল্লেখ করা যায়। উপরে উলিখিত শিল্পগুলি সংরক্ষণের যাবতীয় স্তববিধ। লাভ করিয়! 
উন্নতি করিয়াছে । এই সকল শিল্প গড়িয়। উঠিবার ফলে বিদেশ হইতে আমদানি কমিয়া 
গিয়াছে। ফলে আমদানিশুক্ক হ্রাস পাইয়া রাজস্ব কমিয়্াছে। এই সকল দ্রব্যের উপরে 
অস্তঃশুক বসাইয়া আমদানি শুক্কজাত রাজন্বের ঘাটতি মিটাইবার চেষ্টা করা দরকার। বর্তমানে 
আরও বহু দ্রব্য অন্ঃশ্ুক্কের অন্ততূক্ত কর! হইয়াছে। অন্তঃশুস্ক সরকারী রাজস্ব সংগ্রহের 
একটি স্থায়ী নির্ভরযোগ্য এবং ক্রমন্তর্মান ত্র হিসাবে আপন স্থান করিয়। লইয়াছে। 



০০, আর্থার রঃ ৪৮৭ 

বাজেটের সমতা আনয়ন করিবার জগ্ত অতিরিক্ত রাজন্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাই ভারত 
সরকারকে অস্তুঃশুষ্ক গ্রবর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছে। 

অস্তঃশুক্কের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা আধুনিক ভারতের অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে 
বাধ্যতামূলক হইয়া দাড়াইয়াছে। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যওক্ক হইতে ক্রমন্থাসমান হারে 
রাজস্ব সংগ্রহ হইবে। ইহা ছাড়াও বাণিজ্য শুষ্ক হইতে লভ্য রাজস্ব বাণিজ্যনীতির সহিত 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের প্রশ্নের সহিতও ইহ জড়িত। অতীতে 
সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করিয়া শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । তখন ক্রেতারা অতিরিক্ত 
মূল্যদ'নের মাধ্যমে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে । স্থতরাং এখন এই শিল্পগুলির কর্তব্য সরকারের 
তহবিলে ন্যাধ্য পরিমাণ অর্থ শুক্কের মাধ্যমে প্রদান করা । দেশের করব্য-স্থ'কে স্থায়ী করিতে 
হইলে অন্তুশুক্কের ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে । ইহার জন্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে 
একদিকে যেমন অন্ত:স্ুক্কের অন্তভূক্ত শিল্পগুলির আথিক অবস্থাকে দুর্বল কর। না হয়, তেমনি 
ক্রেতারা যেন অন্যায় করভারে প্রগীড়িত না হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে ১৩টি দ্রব্যের 
উপরে অন্তুশু-ক্কর হার বাড়ানে! হয। ১৯৬৫-৬৬ সালের ব!জেটে কযেকটি দ্রব্যের উপর 
অন্তঃশুক্ক তুলিয়া দেওয়। হইযাছে। ইহাতে ২৯৫ কোটির টাকার পরিমাণ রাজস্ব কমিবে। 

ধনীলাভ কর 
হন, 08705 78% 

১৯৪৭ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খান কর্তৃক মূলধনীলাভ কর প্রথম প্রবতিত 
হয়। ব্যবসায়ী মহল তীব্রভাবে এই করের বিরুদ্ধে সমালোচন। করার ফলে ১৯৪৯ সালে 
তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জন মাথাই এই কর রদ করেন। ১৯৫৬ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে অর্থমন্ত্রী 
ভি. টি. কষ্ণম'চারী ইহার পুনঃপ্রবরতর্ন করেন । ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ক্যালডরও ১৯৫৬ সালের 
জুন মাসের রিপোর্টে এই কর প্রবর্তনের স্বপারিশ করেন। 

মূলধনী লাভ ( 0801621,851108 ) £ দ্রব্যসাম গ্রীর দৈনন্বিন নিয়মিত ক্রয়বিক্রয়ের দ্বারা ষে 

মুনাফা হয় তাহ। সাধারণ লাভ। ইহা! ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয় এবং নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম 
করিলে ইহার উপরে আয়কর দিতে হয়। কিন্তু ব্যক্তি ব! প্রতিষ্ঠানের এই রূপ স্থাবর থা 
অস্থাবর সম্পত্তি থাকিতে পারে যাহা উহাদের দৈনন্দিন ক্রয-বিক্রয়ের বিষয়বস্ত নহে, অথচ, এ 
সকল সম্পত্তির বাজার-দর বৃদ্ধির দূরুন কখনও উহা বিক্রয় করিলে উহার বিক্রয়লন্ধ অর্থ উহার 
ক্রয়মূল্য অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। সম্পত্তি বিক্রয়ের দরুন মালিক এইরূপ ষে আকস্মিক 
মুনাফা উপার্জন করে তাহাই মুলধনীলাভ। সাধারণ লাভ হইতে ইহা পৃক, কারণ, ইহা 

ত। এইরূপ আকম্মিক বা অনিয়মিত লাভেব উপরে করকে মুলধনীলাভ কর বলা হয়। 
মূনধনীলাভ করের স্বপক্ষে যুক্তি (47001060510: 09-]'.) ২ ভারতে মূলধনীলাভ 

করের স্বপক্ষে নিয়লিখিত যুক্তি প্রদণিত হয় £ 
১. অন্যান্ত আয়ের মত মুসধনীলাভ ক্রয়শক্কি বুদ্ধি করে। ইহাতে তাহার করপ্রদান 

ক্ষমত৷ বৃদ্ধি পায়। স্বৃতরাং মূলধনীলাভকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া ন্যায়ের দিক হইতে 
সমর্থনযোগ্য নহে। 

২. মৃলধনীলাভকে কর-বহিরূতি রাঁখিলে করদাতার! তাহাদের আয়কে এ প্রকারের কর- 
বহিভূ্তি আয় হিসাবে দেখাইতে পারে । ইহাতে কর-সংগ্রহকারী কতৃপক্ষের অন্ুবিধা হইতে 
পারে এবং কর-প্রঞ্চনাকে উৎসাহ দেওয়া হয়। 



ঠা ক 

৩. উন্নসূলক কাজে সরকারের হিপুল পার্রিঘাণ ব্যয় নিধাহের ছা পঞ্াাবান্নবালারাদাত 
স্জ্্ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। মুলধনীলাভের উপরে রনির এইদিক . হে 

অপরিহার্য কাজ। 
৪. ক্যালডরের মতে ভারতে যে হারে অর্থনীতিক উন্নয়ন সংঘটিত হইতেছে তাহাতে 

বিপুল পরিমাণে মূলধনীলাভ হইতে থাঁকিবে। শেয়ার মূলধনের লাভ এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক 
হইবে বলিয়াই তিনি মনে করেন। এমতাবস্থায় মৃলধনীলাভকে কর-ব্যবস্থার অস্তভূক্তি 
করা উচিত। 

৫, কর-অন্ুসন্ধান কমিশনের মতে মূলধনীলাভের উপরে কর ধার্ধ করিলে কর-প্রবঞ্চনার 
সম্ভাবনা অধিক থাকে । ক্যালডর এই অভিমত গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। তিনি মনে 
করেন মূলধনীলাভকে কর-বহিভূর্ত রাখিলেই বরং কর-প্রবঞ্চনাকে উৎসাহ দেওয়! হইবে। 

৬. একমাত্র স্বল্পকালীন রাজস্বের দৃষ্টিভঙ্গীতেই এই করকে দেখ! ঠিক হইবে না৷ বলিয়া 
ক্যালডর মনে কবেন। দীর্ঘ সমযের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলেই তবে এই করের সামগ্রিক 
আগমের (51910) সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব ৷ 

মূলধনীলাভকরের বিপক্ষে যুক্তি (১7806064218 0.9.) ১. এই 
কর প্রবর্তনেৰ ফলে কর-ব্যবস্থাঘ নানাবিধ জটিলতার স্থষ্টি হয, অথচ এই কর হইতে 
সংগৃহীত রাজন্বের পরিমাণ স্বল্প । 

২. এই কর ব্যক্তিগতক্ষেত্রে বিনিযোগের উৎপাহ হ্রাস করে। 
৩, শিল্লোন্নয়নের অপরিহার্ধ শর্ত হইল মূলধনের বাঁজারে খণপত্রের বাধাহীন গতিশীলতা । 

এই কর এই গতিশীলতাকে ব্যাহত করিয়া শিল্লোন্নয়নের পথে বিদ্বু স্ষ্টি করে। 
৪. কর অনুসন্ধান কমিশন মনে করেন যে, মূলধনীলাভ কর কর-প্রবঞ্চনাকে উৎসাহিত 

করে। কারণ করদাতারা কব-ধার্ষোপযোগী আযকে ( ৮৮010 17001000 ) মূলধনীলাভের 

অন্ততু্তি করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিবে । 
উপরের আলোচন! হইতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, মূলধনীলাভ করের বিপক্ষে যুক্তি 

অপেক্ষা! সপক্ষে যুক্তিসমূহ অধিকতর এ্রবল। এই কারণে মূলধণীল/ভ কর প্রবর্তন কর! সকল 
দিক হইতেই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে 

১৯৫৬ সালে প্রবতিত মূলধনীলাভ করের বেশিষ্ট্য (16801980109. 9৪ 

37৮:005090. 1 1956) ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিলের পরবর্তীকালের মৃলধনীলাভের 
উপরে এই কর ধার্য হইবে। কর অব্যাহতির সীমা ৫০০০ টাকা । মৃলধনীলাভ সহ মোট আয় 
১০,০** টাকার অধিক না হইলে কর ধার্ধ হইবে না। কর নির্ধারণের হিসাব হইবে এইকপ £ 

কোন বিশেষ বৎসবে ঘত মৃলধনীলাভ হইবে তাহার ত্ অংশ কর-ধার্যোগযোগী আয়ের 
সহিত যুক্ত হইলে প্রচলিত আয়করের যে হারে এ আয়ের উপর কর ধার্য করা হয়, মূলধনীলাছের 
উপর করের হার তাঁহাই হইবে । উদাহরণ, কোন ব্যক্তির এক বৎসরের মোট আয় ২০,০০০ 
টাকা এবং সেই বৎসরের মূলধনীলাভ ১৫০০০ টাকা, এই ক্ষেত্রে ১৫০** টাকার মৃূলধনীলাভের 
উপরে ধার্ধ করের হার হইবে ২৫০০৭ টাঁকার [২*০*০+0১৫**০--৩); উপরে প্রচলিত 
আয়করের হারের অনুরূপ । 

১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে এই করের কিছু পরিবর্তন করা হয়। তদমুসারে স্বল্নকালীন 
মুলধনীলাভ (অর্থাৎ এক বৎসরের মুুধ্যু যে মূলধনীলাভ হইয়াছে) আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে 



মং দিহপার্জিত আয়ের ঈতত উহার উপরেও সারার্ঘা (৪005: বার হইবে ।. দীর্ঘকালীন 
শীগাের ক্ষেতে পরগাত্ডিদীল হারে কর ধার্ধ হইবে৷ (বর্তমানের যে ২৫% উচ্চতম সীমা 

্ারিত আছে তাহা আর থাকিবে না )। ব্যক্তির মোট আয়ের উপরে যে হারে কর ধার হয় 
চাহার.গড়ের'৫% হিসাবে জমি ও বাড়ি হইতে প্রাপ্ত দীর্ঘকালীন মূলধনীলাভের উপরে কর 
[সিবে। আর অন্থান্ত যৃলধনী লাভের ক্ষেত্রে উক্ত গড়ের ৫০% হিসাবে কর ধার্ধ 
ইবে। বর্তমানে প্রচলিত ২৫% হারেই কোম্পানীসমূহের দীর্ঘকালীন মৃলধনীলাভের 
টপরে কর ধাধ হইবে। কিন্তু কোম্পানীর জমি ও বাড়ি হইতে লন্ধ মূলধনীলাভের উপর 
অতিরিক্ত কর (৪51)07-6%) ৫% হইতে বাড়িয়া ১৫% করা হইবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে 
অতিরিক্ত কর ৫% থাকিবে। কোম্পানীর অংশীদারদের শেয়ারের উপরে প্রদত্ত বোনাসকে 
মূলধনীলাভ করের অস্তভূক্ত কর! হইয়াছে । 

রর কর 
৮2010 22:8% 

পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ব্যয়-কর প্রবর্তিত হয় নাই। একমাত্র ভারতেই ১৯৫৮ সালের 
১লা এপ্রিল ইহা প্রবতিত হয় । ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে এই কর রদ করা হইয়াছিল কিন্তু 
আবার ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে ইহা৷ পুনরায় প্রবন্তিত হইয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে এই কর 
হইতে গ্রাপ্তির পরিমাণ ( অনুমিত ) ১৫ কোটি টাকা । ক্যালভর এই কর প্রবর্তনের স্থপারিশ 
করেন। ব্যয়করের পক্ষে যুক্তিসমূহ নিম্নে আলোচিত হইল £₹_ 

১. ব্যয় কর আয়কর অপেক্ষা অনেক বেশি উন্নত। কারণ, কর ধার্য করিবার ব্যাপারে 
'আয় অপেক্ষা ব্যযঃকে অপেক্ষাকৃত সহজ্জে সঠিক ভাবে নিরূপণ করা যায়। উপরন্ত ব্যক্তির 
কর প্রদ্রানের ক্ষমতা! পরিমাপ করিবার স্থচক হিসাবে আয় অপেক্ষা! ব্য অধিক নির্ভরযোগ্য । 
অসাম্য পরিমাপ করিতে ব্যয়কে মানদণ্ড ধরিলে তাহাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হয়। 

২ একদিকে আয় এবং সম্পদের উপর কর বসাইয়া অন্যকে ব্যয়কে কর-বহিভূতি 
রাখিলে ইহাতে ধনী ব্যক্তিদের উচ্ছ ত্খল জীবনযাত্রার মাধ্যমে বিপুল অর্থের অপচয়মূলক ব্যয়কেই 
উৎসাহ দেওয়া হয় এবং তাহাদের চরম বিলাসিতাপূর্ণ জীবনধাত্রার মানকে নীচে নামাইয়া 
আনিতে সাহায্য করা হয় না। 

৩. ভারতের কর-ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে ক্যালডরের অন্যতম স্থপারিশ ছিল আয়ের 
সর্বোচ্চ ধাপে করের হার হ্রাস করা, কারণ এঁ ধাপে এত অধিক হারে কর ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও 

বিনিয়োগ ব্যাহত করে এবং করপ-প্রবঞ্চনাকে উৎসাহিত করে। সর্বোচ্চ ধাপের আয়করের হার 
হাঁস করিলে সরকারী রাজস্বের পরিমাণ কমিয়! যাইবে । এই ঘাটতি পূরণের জন্য এবং সঞ্চয় 
ও বিনিয়োগে উৎ্সাহদানের জন্য ব্যয় কর প্রবর্তন করা উচিত-_ইহাই সংক্ষেপে ক্যালডরের 
বক্তব্য। 

৪. উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য উচ্চতর হারে পুঁজি-গঠন প্রয়োজন। ব্যয় 
করের মাধ্যমে ধনী ব্যক্তিদের ভোগের পরিমাণকে সীমাবদ্ধ করিয়! উহাদের সম্পদ সঞ্চয়ের খাতে 

প্রবাহিত করা ষায়। তাহাতে পুঁজি গঠনের সাহায্য হয়। 
৫, আয়করের নির্ধারণ, পরিচালনা! ও রাজন্বস গ্রহ সার্থক ও কার্যকর করিতে হইলে ব্যয় 

করকে অন্ততুক্ত করা ছাড়া গত্যত্তর নাই। কারণ ইহীতে বহুবিধ প্রবর্ধনামূলক অসত্মভাষণের 
পথ ₹দ্ধ কর! সম্ভব। 



8৯৪ ব্রীজ কআ্থনীতির পরিচয় 

বায় হ করের বিপক্ষে যুক্তি (87700061309 22517046 29, রে 5৫ ব্যয়করের বিরুদ্ধে 

ঘুক্তিসমূহ নিয়ে আলোচিত হইল £__ 
১, ভাবতের মত বন্থবিধ করভার প্রপীড়িত দেশের করগ্রদান ক্ষমতা চরম অবস্থায় 

আসিয়। পৌহাইয়াছে। এই অবস্থায় ব্যয় কর প্রবর্তন করিলে জনসাধারণের উপরে তীব্র 
চাপ পড়িবে । 

২, আযকর অপেক্ষা! ব্যয় কবের পরিচালনাগত অস্থ্বিধা অনেক বেশি। কারণ ব্য 
সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজে সংগ্রহ কব! সম্ভব নয়। 

৩ ব্যয় কব প্রবতিত হইলে কর বিভ'গের অসৎ এবং স্বার্থান্বেধী কর্মচারীরা করদাতাদের 
বিব্রত করিতে পারে এবং এই উপলক্ষে তাহাদের ব্যক্তিগত ব্াণারে অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ 
করিতে পারে। 

৪. ব্যয়কর ন্যায় নীতির দিক হইতে ততক্ষণই সমর্থনযোগ্য যতক্ষণ মৃ্যন্তরে স্থায়িত্ব থকে। 
কিন্তু মূলান্তর বৃদ্ধি পাইলে ভে,গকারী “প্রকৃত হিস'বে ক্ষতি গ্রস্ত হয়। কারণ, একদিকে তাহার 
যেমন প্রকৃত আয় কমিবা থায় অপরদিকে তাহাকে ব্যয করের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ কর 
দিতে হয়। 

৫. ব্যয় করের অন্তভূ-ক্ত ব্যক্তি সহজেই কর-প্রব্চনার আশয় গ্রহণ করিতে পারে, কারণ 
অন্য লোকেব দ্ধ রা নিজের কোন ব্যয নির্বাহ করাইয়া! লইলে তাহা হিসাব্ব অন্তভূক্ত হইবে না। 

৬. কৃষি হইতে উপাজিত আয় ব্যয করিলে যেহেতু ব্যঘকরের অস্তভূক্ত ডং ন! সেই 
জন্য সকলেই বেশির ভাগ ব্যয়ই এই সুত্রে উপার্জিত আয় হইতে কর। রা বলিয়া হিসাবে 
দেখাইবে। ইহাতে কর গ্রবঞ্চন'কে উৎসাহ দান করা হইবে। 

৭. যেসকল পরিবারে লোকসংখ্য। বেশী তাহাদের ক্ষেত্রে ব্যয়কর অধোগতিশীল। কারণ 
ব্যয় কর ধাধের বিষযে নির্ভরশীল ব্যক্তির সখ্য! হিসাবে আনিবে ন! এবং তদন্থ্ষায়ী উপযুক্ত, 
রেহাইয়ের ব্যবস্থা করিবে না। 

১৯৬৪-৬৫ সালের ব'জেটে ব্যয়করের কিছু পরিবর্তন করা হইযাঁছে। বর্তম'নে ৩৬০৯০ 
টাক। পযন্ত ব্যয়ের উপরে কোন ব্যযকর দিতে হইবে না। ইহার উপবে প্রতি ১২*০* টাকার 
ল্স্যাবে (918) প্রগতিশীল হারে কর বসিবে। এ করের হার ৫% হইতে আরমস্ত করিয়া 
সর্বোচ্চ ২০% পর্যন্ত হইবে। 

ক্র 
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ক্যালডবের স্থুপারিশক্রমে ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় সম্পদ 
কর অন্ততূক্তি হয়। পৃথিবীর বনু দেশেই সম্পদ কর প্রচলিত আছে। ব্যক্তি, অবিভক্ত হিন্দু 
পরিবার (17000. [01101519060 7%091]163) এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নীট সম্পদ্দের 

উপর এই কর ধার্য করা হয়। ক্যালডবের মূল স্থপারিশে ব্যবসায় প্রত্ষ্ঠ'নের সম্পদের উপরে 
এই কর ধার্ধ করার কোন কথা ছিল না। কব-অব্যাহতির সীমা হইল এই রূপ £ ব্যক্তির ক্ষেত্রে 
২ লক্ষ টাকা, অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৫ 
লক্ষ টাকা। কবের হার হইল এইরূপ £ ব্যক্তি ও অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে কর 
'অব্যাহতির সীমার পরবর্তী ১* লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১%, তৎপরবর্তা ১০ লক্ষ টাকা পস্ত ১$% এবং 
তৎপরবর্তী সমগ্র অংশের জন্য ২%। ব্যবসায় গুতিষ্ঠানের কর অব্যাহতির সীমার পরবর্তী সমগ্র 
অংশের উপরে ২% হারে । ১০৮" সালের ১লা এপ্রিল হইতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর সম্পদ 



রানের ৪৯১ 
কর গণ করা হ্যাছে। ১৪৬৬-৬৫ সালের বাজেটে এই করের “কিছু রদবদল হয়। কর 
অব্যাহতির সীমা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকায় এবং অবিভক্ত হিন্দু 
পরিবারের ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ টাকা হইতে ২ লক্ষ টাকা কমাইয়। আনা হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে 
৪ লক্ষ টাকার এবং অবিভত্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ ট।কার প্রথম জ্যাবের উপরে **৫% 
হিসাবে কর বসিবে । ক্রমে প্রগতিশীল হারে ইহাকে সর্বোচ্চ ২৫% পধন্ত বাড়ানো হইবে। 

১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটে শহ্রাঞ্চলের সম্পত্তির উপর স্স্যাব অনুসারে ১% হইতে ৪% 
পর্যন্ত অতিরিক্ত সম্পদ কর ধার্য হইয়াছে। 

জম্পদ করের বিরুদ্ধে যুক্তি (47001750176 20217786 ভা ০210) 705) সম্পদ 
করের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রদখিত হয় তাহ নিম্নে আলোচিত হইল £ 

১. সম্পন কর সঞ্চয় এবং পুঁজিগঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। ইহাতে শিল্পায়নের গতি 
ব্যাহত হয়। 

২. সম্পদ কর নির্ধারণের ব্যাপারে উৎপাদনশীল ও অন্ুৎপাদনশীল সম্পদের মধ্যে কোন 
পার্থক্য কর! হয় না বলিয়া! ইহা ন্যায্য নহে । কারণ উৎপাদনশীল সম্পদ হইতে আয় হয় কিন্ত 
অনুৎপাদনশীল সম্পদ হইতে কোন আয হয় না। এই ক্ষেত্রে ছুই প্রকারের সম্পদকেই একই 
হারে করের অন্তভূক্তি করিলে তাহা স্ায়নীতির বিরোধী | 

৩. সম্পদ করের ক্ষেত্রে পরিচালনাগত নানা অস্থব্ধ! দেখ! দেয় ; যেমন ক. বিশেষ 
কোন সম্পদের প্রকৃত মালিক কে তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা, ও খ. সম্পদের অর্থ মূল্য 
নিরূপণ কর! । 

৪. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠ নের ক্ষেত্রে সম্পদ কর প্রবতিত হইলে উহাতে দুইবার কর প্রদানের 
(0০81০ 82607. ) আশঙ্ক! থান, প্রথমত, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজের সম্পদের বাবদে 

কর প্রদান করিবে, দ্বিতীয়ত, অংশীদাররা তাহাদের অংশের (৮7০ ) উপরে ধর্ষ কর প্রদান 
করিবে। 

৫, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর সম্পদ কর ধার্য করা হইলে এঁ করভার অনেক ক্ষেত্রেই 
ক্রেতাঁদের স্বন্ধে সঞ্চাণিত করিয়া দেওয়ার সম্তাবনা থাকে । এবং এই সঞ্চালন ক্রিয়৷ নির্ভর 
করিবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার ক্ষমতার উপর। কোন কোন প্রত্ষ্ঠ,'দ এই 
কাধে সফল হইবে, কোন কোন প্রতিষ্ঠান হয় ত হইবে না । ইহা অন্ুচিত। 

সম্পদকরের পক্ষে যুক্তি (45502506510. 7210. 45) ক্যালডর সম্পদ 
করের পক্ষে তিনদিক হইতে যুক্তি, প্রদর্শন করিয়াছিলেন ৪- ক. ন্যায় (88169), 
থ. অর্থনীতিক ফলাফল (০০০01700910 60০ ), ও গ. পরিচালনাগত দক্ষতা (80.0011019- 

19 9570197)09) | নিযে এ যুক্তিগুলির আলোচনা করা! হইল 2 

১. করপ্রদান ক্ষমতার ( 052))10 %099015 ) পরিমাপ করিতে কেবল-মাত্র আয়কে 

মাপকাঠি ধরিলে তাহা ন্যায়ের দিক হইতে সমর্থনযোগ্য হয় না বরং যথার্থ মাপক ঠি হইবে বিভিন্ন 
সুত্রে উপাজিত আয় এবং বিভিন্নপ্রকার সম্পদের মালিকান।। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহাকে 
ব্যাখ্য। করা যাইতে পারে । একজন ভিক্ষুকের আয় অথবা সম্পদ--কিছুই নাই; অপর এক 
ব্যক্তির কোন আয় নাই বটে কিন্তু ৫ লক্ষ টাকার ত্বর্ণ ব৷ অলংকার রহিয়াছে । এই ক্ষেত্রে 
কেবলমাত্র আয়কে করপ্রদান ক্ষমতার মাপকাঠি ধরিলে উভয়ক্ষেত্রেই আয় শুন্য বলিয়া করপ্রদান 
ক্ষমতাও শৃন্য ধরিতে হয়। এই হিসাবে উভয়কেই কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিলে স্তায়নীতির 



বিজন 

মালিকের অর্থনীতিক সামা প্রতিষ্ঠা করা যা না। 
২. আয়করের তুলনায় সম্পদকরের এমন্ একটি সুবিধা আছে স্বাহাতে অর্থনীতি কথা, 

ফলেব দিক হইতে ইহা ক্সধিকতর গ্রহণযোগ্য । আয়কর যেখানে বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি- 
গ্রহণের মনোবৃত্তি ও উৎসাহ হুর্বল ও স্তিমিত করে, সম্পদকর সেখানে এই প্রকারের ফলাফল: 
হইতে মুক্ত থাকে । একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহাকে ব্যাখ্যা করা ধাইতে পারে । এক বাক্তি 
তাহার সঞ্চয় ( সম্পদ ) ( ঝুকি-বিহীন ) সরকারী খণপত্রে বিনিয়োগ করিয়া ৩ টাকা স্থুদ পাইতে 
পাঁবে অথবা ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদনমূলক কাজে বিনিয়োগ করিয়। ২০ টাক! উপায় করিতে পারে ! 
এগসণে ঝুঁকিবিহীন ৩ টাকা এবং ঝুঁকিপূর্ণ ১০ টাকার মধ্যে কোন তারতম্য না করিয়! একই 
হারে আয়কর নির্ধারিত হইবে । এমতাবস্থায় স্বভাবতই ঝুঁকি গ্রহণের উৎসাহ স্তিমিত হয়। 
কিন্তু সম্পদ কব এই সকল ?ক্ষত্রে কোন তারতম্য না কবিঘা সম্পদের মূল্যের উপরেই কেবলমাত্র 
নির্ধারিত হইবে। 

৩. আঘকর এবং সম্পদ কর--এই দুইটি একই সঙ্গে গ্রবত্িত হইলে পবিচালনাগত দক্ষতা 

বুদ্ধি গাইবে । কাবণ কোন করগ্রদনকারীর মালিকানাতূক্ত সম্পদ সম্পর্কে অন্নসন্ধান করিলে 
যেমন তাহার অপ্রকাশিত আযের সুত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তেমনি তাভার বিভিন্ন সুত্র হইতে 
প্রাপ্ত আষের পরিমাণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিলে অপ্রকাশিত সম্পদের কথাও জান! যাইবে। 
এইভাবে যুগ্মভাবে প্রবর্তিত কর কবপ্রদানকারীর কক্প্রদানক্মমতার সঠিক নির্দেশ দিবে এবং 
কর-প্রবঞ্চনাও কঠিনতর হইয! পড়িবে | 

৪. যে সম্পদ হইতে কোন আয় হয় না সেই সম্পদের উপরে কর ধার্য করিলে, কক্প্রদান- 
কারীর উপব অন্যায় কবা হয় বলিষ। যে যুক্তি দেখান হইছে, তাহার উত্তরে ক্যালডর বলেন যে, 
কোন বিশেষ সম্পদ হইতে “আঘিক-আয়” (20,0095 17002)9 ) না! হইলেও অন্ত গুকারের 
আয় নিশ্চিতভাবেই হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে আযের সংজ্ঞ। সম্পর্কে গতাঙ্ছগতিক ধারণার 
পরিবর্তন কবিতে হইবে । তিনি বলেন “আম্বিক আয়» না হইলেও “মানসিক-আয়” ( অনুভূতি 
অথব! মধাদা ইত্যাদির দিক হইতে কিছু আশা) যে কোন সম্পদ হইতেই গুবাহিত হষ। 
স্তরাং কেবলমাত্র আধ্বিক আয হ্ৃষ্টিকাবী সম্পদেব উপরেই কর বসাইয়া, আথিক আয় হৃষ্টি 
করে না এমন সম্পদকে কব-বহিভূতি রাখিলে, স্াঘ ও নীতিব দিক হইতে তাহা যুক্তিপূর্ণ হইতে 
পারে না। 

দান কর 
০ 82 

১৯৫৮ সালেব ১লা এপ্রিল তারিখে ক্যালডবের স্থপারিশক্রমে দান কর ভারতীয় কর ব্যবস্থার 
অন্ততভুত্ত কর! হয়। সম্পত্তি দান করিঘ। সম্পত্তি কর (মৃত্যু কর) এড়াইবার সুপরিচিত পথ 
বন্ধ করিবার উদ্দেশে এই কব প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয় । 

এই দান করের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ £--১. দাতব্য প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীফ প্রাইভেট লিমিটেড 
কো্পানী, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের আইনের দ্বারা গঠিত রাষ্্ীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ৬ অথবা 
ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী ব্যতীত অন্ঠান্ত যাবতীয় 
প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি কতৃক প্রদত্ত দানের উপরে দান কর বসিবে। 

২. যেকোন এক বৎসরে ১০০০০ টাক! পর্যন্ত দানের উপরে কর দিতে হয় না। সর্বদাই 
পূর্ববর্তী বৎসরের দানের উপর দেয়ু করের হিসাব করা হয়। 



৪ %৫ 

ও.. ল্যাব পদ্ধাডিতে এই'করের হিসাব করা ইয়। প্রথম ৫০১০৭ টাকার দানের উপর 
“দে বের হার ৪%। পরবর্তী স্যাধগুলিতে করের হার ক্রমশঃ ৯ ৫০ লক্ষ টাকার 
সমধিক অংশের উপর ৪০% হারে কর আদায় করা হয়। 

৪. ভূদান, সম্পত্তিদান, সন্তানদের শিক্ষার জন্য দীন, শ্রমিক-কর্ধচারীদিগকে বোনাস, 
অবসর ভাতা ইত্যাদি দান, পেশা, নল ও ব্যবসার পরিচালনার জন্য দান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারকে দান, নির্ভরশীল মহিলাদের বিবাহের জন্য ১০১*০০ টকা শধস্ত দান 
ইত্যাদির উপরে দান কর প্রযোজা হইবে না। 

৫. স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারম্পরিক দানের ক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকা অবধি কোন 
কর দিতে হইবে ন|। 

দান করের স্বপক্ষে যুক্তি ( 7:5010001769 107 0916 05) 5১. ক্যালভরের 

মতে সম্পাত্ত কর (মৃত্যু কর ) ও সম্পদ কর দেশের কর ব্যবস্থায় অস্ততৃক্ত হইলে দান করের 
অন্তর্ৃক্তিও অপরিহাধ হইয়৷ পড়ে । সম্পত্তি দান করিয়া যাহাতে এই কর দুইটি ফাকি দিতে 
না পারে সেই জন্য ক্যালভর একই সঙ্গে দান কর প্রবর্তনের স্থপারিশ কবেন। 

২. সম্পত্তি কর বা উত্তরাধিকার কর (মৃত্যু কর) যে যুক্তিতে প্রবতিত হয় ঠিক একই 
যুক্তিতে দান করও প্রবর্তন করা উচিত । অর্থাৎ মালিকের মৃত্যুতে উত্তরাধিকার 
সুত্রে হস্তাস্তবের ক্ষেত্রে যদি কর দিতে হয় তবে দানের মাধ্যমে সম্পাত্তির যে হস্তাস্তর ঘটে উহাকে 
কর হইতে অব্যাহতি দেওয়ার কোন কারণ নাই। 

৩. এই কর প্রবতিত হইলে কেহ তাহার উপাজিত আয়কে দান হিসাবে গ্রাপ্ত বলিয়া 
হিসাবে দেখাইয়। আযকর ফাকি দিতে চেষ্টা করিলে দান করের সাহাষ্যে তাহা বন্ধ কর! যায়। 

১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে এই ক.রব কিছু পরিবর্তন কর! হয়। ক. স্বামী ও স্ত্র'র মধ্যে 
পাবস্পবিক দানের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির সীমা ১ লক্ষ টাকা হইতে কমাইয়া ৫০১০০ টাকা 
কর। হইতেছে। খ. সাধারণভাবে কর অব্যাহতির সীমা৷ পূর্বতন ১০,০০০ টাকা হইতে ৫০০০ 
টাকা করা হইয়াছে । গ. (পূর্বে ন্যুনতম ৪% হইতে উচ্চতম ৪০% পর্যন্ত প্রগতিশীল হারে 
স্যাব পদ্ধতি অন্ুযায়ী কর বমিত।) ৩১৪৫১০*০ টাকার উপরে স্স্যাবে সর্বোচ্চ ৫০% পর্স্ত 
কর দিতে হইবে । 

১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটে এই কর হইতে ৩১০ কোটি টাক! পাওয়া যাইবে বলিয় 
অন্মান করা হইয়াছে। 
জম্পত্তি কর 
15758৯75001 

১৯৫৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতের পার্লামেন্টে সম্পত্তি কর আইন (72568 

[85 4০৮ ) পাস হয় এবং এ ঝখসরেরই অক্টোবর মাস হইতে উহ! প্রব্তিত হয়। 
উদ্দেশ্ত ( 01020$8 )£ ১. সম্পদ বন্টনের অপামা দৃবীকরণ ; ২. মুষ্টিমেয় সংখ্যব 

লোকের হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদের কেন্দ্রীভবন নিবারণ ৩. রাজ্যপমূহের আগ্নিক ভিত্তিতে 
দুটতা আনয়ন এবং ৪. রাজ্যগুলির উন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক কার্ষের ব্যয় শির্বাহের জব 
অর্থ সংস্থান। 

প্রয়োগন্ষেত্র (5০009 )£ ১. জদ্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বাদে ভারতের সর্বত্র ইহা! কার্কর 

২. ম্বৃত ব্যক্তির যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর এই কর প্রযোজ্য । ক' 
নির্ধারণের জন্য সম্পত্তির মৃল্য হইতে মৃত ব্যক্তির কোন দেন: থাকিলে তাহা বাদ দিতে হইবে 



৪৯৪ ভারতের ন্ঘরাাতর, প্ব্বচয় 

৩, মুল আইনে হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে ৫০,০** টাকা এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাক খআবধি 
কর দিতে হইত না। পরে ১৯৫৮ সালে সংশোধনের স্বার। ব্যক্তির ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির সীমা 
১ লক্ষ টাকা হইতে ৫০১০০ ট।কার় লইয়া আসা হয়। ইহার অতিরিক্ত সম্পত্তির উপর জ্যাব 
পদ্ধতিতে কর আবোপ করা হয়। ৪. পূর্বে পঞ্চাশ হাজার টাকার পরবর্তী স্গ্যাবের উপর , 
কবের হার ছিল ৬% এবং তৎপরবর্তী সাবের উপর দেয় করের হার ছিল ৮%। ১৯৫৮ সালের 
স.শোধনের দ্বারা এ হার কমাইয়া যথাক্রমে ৪% ও ৬% করা হইয়াছে । ১৯৬$-৬৬ সালের 
বাজেটে এই কবের হার আরও বেশ প্রগতিশীল করা হয়। পঞ্চাশ হাজার ট।কার উধ্বে একলক্ষ 
টাকা পযন্ত ৪% হাবে শুরু করিয়া ২০ লক্ষ টাকার উধ্বে” করের হার ৮৫% প্স্ত ধার্য হইবে। 
( পুরে ৫* লক্ষ টাকার উধের্ব সর্বোচ্চ ৪০% কর বসিত)। 

রেহাই (6%০101)600.) £ নিয়লিখিত সম্পত্তিব ক্ষেত্রে এই কর প্রযোজ্য নহে। 
১. মালিকের মৃত্যুর পূর্বে ৬ মাস কালের মধ্যে প্রদত্ত জনসাধারণেব সেবার্থে ২৫০০ টাকা পধস্ত 
দান। ২. মৃত্যুব পূর্বে পাচ বৎসরকালেব মধ্যে প্রদত্ত অন্য যে কোন উদ্দেশে দান। 
৩. ৫০,০০০ ট]কা পর্যন্ত জীবনবীম৷ | ৪. সম্পত্তি কর প্রদানের উদ্দেশ্টে সরকাবেব নিকট 
গচ্ছিত অনবিক ৫০১০০০ টাকা । ৫. নির্ভরশীল প্রত্যেক আত্মীয়ার বিবাহেব জন্য ৫০০০ টাক।। 

সংগ্রহ ও বন্টন (০০911906101 &6 815৮000601 ) £ কেন্দ্রীয় সরকার আধকব দপ্তরের 

মারফত সম্পত্ত কর সংগ্রহ কবে । কিন্ত সংগৃহীত অর্থের সমগ্র অংশই কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল 
ও রাজ্যগু“লব মধ্যে ফিনান্স কমিশনের স্থুপারিশ অনুযাষী বর্টিত হয়। বর্তমনে ইহার মোট 
আদ'যের ৯৯% রাজ্যগুলি পায় এবং ইহ। উহাদের মধ্যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তব ভিত্ততে 
বন্টিত ভয়। বাকি ১% কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি পাইয়া থাকে । ১৯৬৫-৬৬ সালের ব.জেটে 
ইহার আদাযের পরিমীণ আনুমানিক ৭:৪০ কোটি টাকা ধ্বা হইযাছে। তন্মধ্যে ৭২২ কোটি 
টাকা রাজ্যগুলির মধ্যে ঝর্টিত হইবে । 

বার্ধিক আমানত পরিকল্পন। 
1] 0280915 90825775 

১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে বাধ্যতামূলক আমানত হী প্রবন্তিত হইয়াছিল । উহাতে 
বাৎসরিক ১৫০ টাকা এবং তদু্ব আয় সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ইহার অস্তভুক্ত করা হয়। 
১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা! রদ করা হয়। তাহার স্থলে 
বাষিক আমানত পরিকল্পনা প্রবর্তন কব! হয়। বাৎসরিক ১৫০০ টাকার অধিক আয় বিশিষ্ট 
ব্যক্তিরা এই পরিকল্পনার অন্তভৃক্ত হইয়াছে । প্রগতিশীল হারে এই আমানতের পরিমাণ ধার্য 
করা হইয়াছে । উহার হার নি £ ১৫*০১ টাকা হইতে ২০,০০০ টাকা পধস্ত ৫%, 
২০০০১ টাকা--৪০০০০ টাক। পধস্ত ৭৫%, ৪০,০০১ টাঁকা--৭০,০০০ টাক। পর্ধস্ত ১০%, এবং 
৭০,০০০ টাকার উধের্ব ১২:৫%। কোন ব্যক্তি তাহার গ্র্যাচুইটি (£725015 ) বাবদ প্রাপ্ত 
আয়ের ৫০% অবধি অতিরিক্ত আমানত হিসাবে স্বেচ্ছায় জমা রাখিতে পারে । সঙ্গীতজ্ঞ, 
লেখক, শিল্পী এবং নাট্যকারেরা তাহাদের দেয় আমানতের উপরে ইচ্ছা করিলে আরও ১৫% 
অতিরিক্ত আমানত হিসাবে জমা রাখিতে পারিবেন । কোন বৎসরে ব্যক্তির আয়করের 
পরিমাণ ধারধ করার সময় এ বৎসরে ঘে পরিমাণ আমানত জম! দেওয়া হইয়াছে তাহ মোট আয় 
হইতে বাদ দিয়া হিসাব কর! হইবে । দশটি সমান কিন্তিতে আমানতের আসল ও স্থ্দ 
মিলাইফ! মোট প্রাপ্য টাক। ব্যক্তিকে ফেরত দেওয়া! হইবে । যে বৎসরে ব্যক্তি এ টাক! ফেরত 
পাইবে সেই বৎসরের মোট আয়ের গুঙ্গে উহ৷ যুক্ত হইবে এবং তদছুষায়ী আয়কর ধার্য হইবে। 



9৯৫ 

১৯৬৪-৬৫ সালের আমানতের উপরে কিঞ্িদধিক 8% হারে স্থুদ দেওয়া হইবে ।' এই পরিকল্পন! 
£ইতে বাৎসরিক ৬৭ কোটি টাকা আদায় হইবে। 

ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বার্ষিক আমানত পরিকল্পনা পূর্বেকার বাধ্যতামূলক আমানত 
পরিকল্পন। অপেক্ষা অনেকদিক হইতে ভাল। কারণ হহাদ্বারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ আয়সম্পন্ন 
ব্যক্তিদের নিকট হইতে, উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয়ের আকারে পাওয় ঘায়। আর দরিদ্র বাক্তুরা উহাদের 
অপ্রচুর আয়ের একটা অংশকে স্চয় করিতে বাধা হয় না। বন্ততপক্ষে বাধ্যতামূলক আমানত 
পরিকল্পন! দেশের জনসাধারণের এক বিরাট অংশের বিরাগভাজন হইয়াছিল। এবং এ 
বিরক্তি ও বিক্ষোভের ফলেই উহার বিলোপ মাধন করা হয়। 

কেজ্দীয় সরকারের ব্যয় ই ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটের হিসাব 
৯10 76803 06 23৮51৭01705 02 যাহ তে া0 0৬7: 
1665-86 570০521 2371775875৩ 

১. প্রতিবক্ষাখাতে ব্যয় £ ৭৪৮৭৪ কোটি টাকা ৩৫ % 
২, বেসামরিক শাসন পরিচালনা £ ৯১৩৬ ৪ 
৩. খণ সংক্রান্ত ব্য £ ৩৫৬১১ ১৭ 

৪. সামাভিক ও উন্নষনমূলক ব্যয ঃ ১৮৪'৬৬ ৮৭ 

৫. বিবিধ ব্যয £ ২৩৮ ৭৮ ১১ 
৬, রাজন্বয সংগ্রহেব জন্য বায়, 2 ২৮৮৮ ৬৩ 

৭. রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত অনুদান ও কেন্দ্রীয শুল্কাংশ £ ৪৬৭৯৫ ২২ 

১৯৬৫-৬৬ সালেব বাজেটে মোট বাঘ ২১৬৪৮ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে । ইহাতে 
াজেটে ৯৪ লক্ষ টাকা উদ্বত্ত দেখান হইয়াছে । 

ভারতের কেন্ত্রীয সবকাবের বাজর্বরপখাতের মোট ব্যয়েব গতি হইতে দেখা যায় যে 
হা ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে ১৯৫০-৫১ সালে মোট ব্য ৩৪৬ কেটি টাকা 
ইতে বৃদ্ধি পাইয়া! ১৯৬৫-৬৬ সালে, ২১১৬*৪৮ কেটি টাকায় পবিণত হইযাছে। এ্ত্যেক 
[াতেই ব্যয় বৃদ্ধি লক্ষণীব। প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে ব্যঘ় বুদ্ধ বিগত ১৪ বসব কি ভাবে এবং 
ক কারণে হইয়াছে তাহা নিম্নে দেখান হইল । 

মোট ব্যয় ১৯৫০-৫১ ১৯৬৫-৬৬ 

( রাজন্বথাতে ) (প্রকৃত ) ( অনুমিত ) 
( কোটি টাক! ) ৩৪৬ ৬৪ ২১১৬'৪৮ 

(কোটি টাকা) মোট ব্যয়ের (কোটি টাকা ) মোট বায়ের 

তি ভি 
১, বেসামরিক শাসন ২১২৯ ৬ ৯১৩৬ ৪ 

২, প্রতিরক্ষা ১৬৪১৩ ৪৭ ৭৪৮৭৪ ৩৫ 

৩, খণসংক্রাস্ত ব্যয় ৩৭৩৬ ১০৭ ৩৫৬ ১১ ১৭ 

৪. সামাজিক ও উন্নয়ন 
সংক্রান্ত বায় ৩৯৫০ ১১ ১৮৪৬৬ ৮*৭ 

৫. কেন্দ্রীয় সবকার কর্তৃক 
রাজ্যদমৃহকে প্রদত 
অনুদান ইত্যাদি ১৫:৫৯ ৪৩ ৪৬৭৯৫ ২২ 



ফি 

রি 

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বদ্ধিরকারণ 
43810 3৩ 0৮118075835 হার 78810 2 দাবা হা 4 

১. বেদামবিক শান £ এই খাতে বায বৃদ্ধির কারণ হইল £ নৃতন ছৃতন মুইীগর ৬ 
অধিস স্থাপন, বেনরকানী কর্মচারিগপের মাহিন! ও ছুমূল্য ভাতা বৃদ্ধি, বিদেশে দূতাবাস, বগল 
ও প্রতিনিধি প্রেবণ ইত্যাদি । 

২. প্রতিবক্ষা £ এই খাতে ব্যয় বুদ্ধির কারণ হইলঃ ভারতীয় দেশবক্ষা বাহিনীর 
সাজসজ্জ! ও অস্ত্রশস্ত্র আধুনিকীকবণ, সীমান্ত সংক্রান্ত অশান্তি বৃদ্ধি এবং 
বাজনীতিক পবিস্থিতিব অবনতি । বিগত কয়েক বৎসব ধবিয়া বিশেষ করিযা জক্ী অবস্থা 
ঘোষিত হইবাব পব হইতে প্রতিবক্ষ। খাতে ব্যয বিপুল পবিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট ব্যাস্সেব 
অনুপাত হিসাবে যদিও ১৯৫০-৫১ সালেব তুলনায় বর্তমানে ইহা কম কিন্তু মোট পরিমাণে 
দিক হইতে ইদানীং কালেব ব্যয খুব বেশি । ফলে সামাজিক ও উন্নম্নন সংক্রান্ত ব্যয় পরিমাণেষ 
দিক হইতে বিগত ১৪ বংসবে প্রা অপবিবন্তিত বহিযা গিাছে এবং অনুপাতে দিক হইতে 
হাস পাইয়াছে। কল্যাণধর্মী বাষ্ট্রেব পক্ষে ইহা শুভ লক্ষণ বলিয়৷ মনে হয না । 

৩. খণজনিত ব্যয £ উন্নঘনমৃক কাষে ব্যয় নিবাহেব জন্য বিপুল পবিমাণ সবকাবী খ* 
গ্রহণেব প্রযোজন দেখা দেয়। এই খণ বাবদ গ্রদেঘ সদ খণজনিত ব্যধের অন্যতম উপাদান 
ঝণেব পবিমাণ বৃদ্ধি পাঁওযাষ গুদেঘ স্থদেব পবিম ণও বৃগ্ছি পাইতেছে। 

৪. সামাজিক ও উন্নঘন সংক্রান্ত ব্যয £ শ্পক্ষি, জনস্বাস্থ্া, চিকৎস।, বৈজ্ঞানিক গবেষ্ণ। 
খনিজ সমীক্ষা, পশ্চাৎপদ বর্ণ ও শ্রেণীব ও জাতিসমূহেব উন্নযন, সমষ্টি উন্নঘন ও জাতীয় সম্প্রসাবৎ 
সেবা প্রভৃতি খাতে সামাজিক উন্নঘনমূলক উদ্দেশ্টে ব্যষেব পবিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। 

৫. কেন্দ্রীয সবক।ব কর্তৃক বাজ্য গুলিকে প্রদত্ত অনুদান ইত্যাদি : পশ্চ,ৎপদ বাজাগুলিব। 
উন্নঘনেব ছ্বাবা বিভিন্ন বাজ্য ও অঞ্চলেব মধ্যে বৈষম) দূবীকবণেব জন্য ১৯৫০-৫১ সাল হইতে 
ক্রমবর্ধমান পবিমাণে কেন্দ্রীঘ সবকাব কতৃক বাজ্যগুণপকে আধিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কব। যায় ষে এই ব্যবস্থ। ফিনান্স কমিশনেব সুপারিশ অন্তযাধী কেন্দ্রীয সবকাব 
গ্রহণ কবিতেছে। 

ভারতের সরকারী খণ 
0795 26097.50 10552 

প্রকৃতপক্ষে ইস্ট ইণ্ডিমা! কে।ম্পানীব বাজত্বেব প্রথমভাগ তইতেই ভাবতে সবকাবী খণেব 
সাষ্ী হয। নূতন নৃতন অঞ্চল কয এব সাম্রাজ্যবাদী এ|সন প্রতিষ্ঠিত করিবাব উদ্দেস্তে 
নানাপ্রকাবেব যুদ্ধেব ব্যয নির্বাহেব জন্য ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী খণগ্রহণ কবে। ইহা ছাভ। 
বাজেটের ঘাটতি পুবণেব জন্তও খণেব আশ্রঘ গ্রহণ কবিতে হয। ১৭৯২ সালে এ প্রকাব 

খপেব পবিমাণ ছিল ৭৭ লক্ষ পাউও্ড। সিপাহী বিদ্রোহেব অব্যবহিত পূর্বে উহা! ৩ কোটি 
পাউণ্ডে আসিয়! ঈ(ভাঘ ৷ কিন্তু ত্র বিদ্রোহ দমনেব জন্য খণেব পবিমাণ ১৮৬০ সালে ১০ কোটি 
পাউগ্ডে পরিণত হয়। কোম্পানীব নিকট হইতে শাসনক্ষমত। ইংলগ্ডেব বাজাব নিকট হস্তাস্তবিত 
হইবাব সাথে সাথে সমগ্র খণ ভাবত সবকাবেব প্ন্ধে আসিয়! পডে। প্রথম দিকের সবকারী 
খণের সমগ্র অংশই অনুৎপাঁদনশীল ছিল । ১৮৬৭-৬৮ সান্গে উৎপাদনশীল কাধে প্রথম খণ গ্রহণ 

কর! হয়। এই সমযে বেলপথ নির্মাণ ও সেচকার্ধে মত উৎপাদনশীল কর্মে সরকার অর্থ 

ব্যস্ব করিতে আরম্ভ কবে । ১৮৯২ সালে ভারতের উৎপাঁরনশীল খণের পবিমাণ অনৎপাদনশীল 

খণের পরিমাণকে ছাড়াইবা যায় । 



টি ্ 

হয়েও ভারতে ওম সরক্যর। | থণেশাথ।ৎ 
দির িওনের বাজার হইতে ( স্টালিং) খণ সংগৃহীত হইতে 
ভারত সবকার প্রধানত ভারতের গ বাজারের 

রিকি ইহার অগ্যতম কারণ হইল এটি ৫ ব্রিটিশ সন্গকারের 
উয়োধনীয় গণ স্রবয়াহের দায়িতয গুনের টাকার বাজারকেই লইতে হয়। 
+ প্রথম মহাধুগ্গের শেষে (১৯১১ সালের মার্চ ) ভারতেব টাকা খণ (10096 091%) এবং 

্ গং খণের পবিমাণ দীড়ায় যথাক্রমে ৩৫৮৭৮ কোটি টাক। এবং ৩০৪"৮ কোটি টাকা । 
"এত বিপুল পবিমাণ খণের অন্যতম কাঁবণ হইল প্রথম মহাযুদ্ধে ভাবত সবকাব কর্তৃক 

ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধকার্ধ পরিচালনার জন্য ১০ কোটি পাউণড দান এবং যুদ্ধ-পববর্তাকালের 
' ভারত সবকাবের ক্রমাগত ঘাটতি বাজেট। 

১৯৩৯ সালের মার্চেব শেষে ভাবতেব টাকা-খণেব পবিমাণ ছিল ৭০৯'৯৬ কোটি টাক৷ 
এবং স্টা্লিং খণেব পবিমাণ ছিল ৪৬৯ কোটি টাকা । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ভাবতেব সবকাবী খণেধ ন্গেত্রে বিপুল পবিবর্তন সাধিত হয়। 
ভাবতের স্টানিং খণেব অর্ধকাংশ যুক্ধেব কয়েক বতৎসবেব মধ্যে পবিশোধ কবা৷ হয়। 
ফলে ১৯৪৪ সালের খার্চেব শেষে স্টা্নিং খণেব পবিমাণ মাত্র ৩৮ কোটি টাকায় দাড়ায় 
ফিন্তু অন্যদিকে টাক! খণেব পবিমাণ বুদ্ধি পাইয়। তরী সময়ে ১৩৩৪ কোটি টাকাতে পৌছায় 

১৯৬৪ সাঁলেব ৩১শে মীর্চ ভাবত সবকাবেব মোট সদ প্রদেষ দায় (106976৭৮ 0681708 
011,৮07 )-এব পবিমাণ হিল ৮৫৯৭ কেটি টাক|। ১৯৬৫ সালের মার্চ ম'সে ইহাব 

পবিমাণ রাডাইবে ( আশ্তুমানিক ) ৯৩৫৯*কেটি টাক! । ইহাব মধ্যে ভাবতে অভান্তবীণ 
দযেব পবমাণ ১৯৬৪ সলেব মর্চ মুসে ছিল ৪৭৮১ কোটি টাকা এবং ১৯৬৫ সালের 
ঘর্চ মাসে উহা! (আম্মমানিক ) ৫০৬৯ কোটি টাকায াডাইবে। ইহা ছাড়া বিদেশী 
খণেব পবিমাণ ১৯৬৪ সলেব মর্চ মাসে ছিল ১৮০৯ কেটি টকা এবং ১৯৬৫ স'লেব 
ম্ মাসে ( ম্বা্ছমানিক ) ২৪৩৯ কে টি টাকায় ঈ্াডাইবে। 

সবকরী খণেব বিভ গ (0145১1604600. 0? 09) ভাবতেব সবকাবী খণকে 

নিয়লিখিতভ'বে বিভক্ত কব! হয়। যথা ঃ 
১, উৎপাদনগীল ও অগ্কুৎপাদনশীল। বেলপথ নির্মাণ, সেচকর, বাস্তাঘট নির্যাণ এবং 

অন্যান্য উন্নয়নমূলক ক ধের জন্য যে খণ সংগৃহীত হয় তাহাকে উৎপাদনণীল খণ বলে। যুদ্ধ 
ছুষ্ডিক্ষেব সময় খঘবাতি ইত্যাদি কর্ধো উদ্দেশ্যে সংগৃহীত খণকে অনুৎপাদনশীল খণ বলে। 
ভারত সবক বেব সমগ্র খণেব প্রায় ৮৩% উৎপাদনশীল খণ। 

২, অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী খণ £ দেশেব অভ্যন্থব হইতে সংগৃহীত খণকে অভ্যন্তরীণ 
খণ এবং বিদেশ হইতে সংগৃহীত খণকে বিদেশী খণ বল! হয়। ভারতের অমগ্র সবকারী 
খণেব ৬৭% অভ্ন্তরীণ। 

৩, দীর্ঘমেয়াদী ( [7017060 ) ও হ্বল্পমেয়াদী খণ। যে খণ পবিশোধেব জন্য কে'ন বিশেষ 
সময় নির্দিষ্ট থাকে ন। তাহাকে দীর্ঘ মেয়াদী খণ বলে। আব যে থণ হুল্লকালের মধ্যেই পরিশোধ 
করিতে হয় তাহা স্বকমেয়াদী খণ। ভারত সরকাবের দীর্ঘমেয়াদী গণ সমগ্র খণেব ৬০%। 

ভারতের সবকারী খপের অবস্থা (0১9 7)0816100 ০1 01110 009৮)$ কোন দেশের 

সরকারী খণের অবস্থা বুঝিতে হইলে প্রধানত দুইটি জিনিস বিচার করিতে হয় 
১. উৎপাদনশীল ও অন্ভুৎপাদনশীল খণের অন্ুপাত। ২. অত্ন্তরীগ ও বিদেশী খণের অনুপাত 

400 
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১, ঈমগ্র সরকারী খগের প্রার %% উৎপর্িনি। 8 িগিটি রহ বদ 
রিল বি শি ও 

ধণেব পরিমাণ তুলনামূলকভাবে স্বল্প (৩৩%) বলিয়া সদ হিসারে খুঝু বেশি র্ঘ ভীরত 
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হট সখ 

বাড়িয়া চলিতেছে । 

রা 

চু 
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এই ছুই দিক হইতেই দেখ! যাষ যে ভাবতের সরকারী খণেব অবথা সস্তোষজনক। 
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পরিশিষ্ট 'ক' 

, মহলানধিশ কমিটি রিপোর্ট ( সংক্ষিপ্তসাল্ল ) ্ 
গ্রথম ও দ্বিতীয় পরিবল্পনাকালে দেশে যে অতিরিক্ত আয় সি হইয়াছিল তাহা! দেশে 

রূর্পে বন্টিউ হইয়াছে উহ। অন্ুযন্ধান করিবার ভগ্ত পবিকল্পনা কমিশন ডঃ পি. সি. মহলা- 
বশের দভাগতিত্তে, ১৯৬০ সাপের অক্টোবর মাসে 1015৮079060 01 [1790779 0170 

2818 01 [1716 00700165659? নামে একটি কমিটি নিয়োগ ক.রন। দেশেব অর্থনীতিক 
বস্থার কার্ধকলাপের দ্বরা সম্পদ ও উৎপাদম-উপায় সমূহের কতদূব পরিমাণ কেন্দ্রীকবণ 
রম়ুুছে, প্রধম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশেব জীবনমানের কিরূপ পবিবর্তন ঘটিয়াছে 
ং ইদানীংকালে দেশে আরও সম্পদেব বন্টন-প্রবণত! কিবপ, ইত্যাদি অনুসন্ধানের ভার 
মটিকে দেওয়া হয়। কমিব বিংপার্টেব প্রথম খণ্ড ১৯৬৪ স'লেব এপ্রিল মাসে 
' কনভায় পেশ কবা হয়। কমিটিব প্রথম বিপোর্টে প্রকাশিত প্রধান বক্তব্যগুলি নিয়্ব্ূপ £ 

১. পবিকল্পনাব প্রথম দশ বংসবে আয় ও সম্পদ্দেব কেন্দ্রকবণেব অনুপাত সম্পর্কে কোন 
দিষ্ট এবং তাংপর্ধপূর্ণ প্রবণত! পবিসংখ্যানেব দ্বারা সমাথত হয় না। 

২. তবে,বিভিন্ন তথা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আয়, মম্পত্তি ও বিশেষত বেমবকারী 
চ্যাগের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে দেশে অর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্র কবণ বহিয়াছে ও ১৯৫১-৫৮ সংশ্বে 
ধা ইহা সবিশেষ পব্ম'ণে বৃদ্ধি পাইয়'ছে। পরিকল্পনাব প্রথম দশকেব শ্ষে, দেশে 
খিক সম্পদের বনে যণেই্ পৈষম্য বহিষাঞ্থে এবং সে কাবণে, জনসমস্তিব একটি মুষ্টিমেদ 
ংশেব হস্তে অর্থনাতিক ক্ষমতার কেরক্ত্কবণ ঘটিয়াছে। তবে, অন্ত কয়েকটি উন্নত এবং 

ল্লোন্গত দেশেব তুলনায় এই বৈষম্য বেশী নচে। 
৩. জমি অথবা গৃহসম্পত্তির মান্িকানাব তুলনায় কেম্পানীব শেয়াবেব মান্কান'র 

কত্রে, অর্থাৎ বিধিবদ্ধ বেসবকাবী ক্ষেত্রেই (০0190766 011৮866 ১০০০৮ ) ব্যক্তিগত 

পত্তিব কেন্দ্রীকবণ অধিক হুইয়াছে এবং আয় ব্টনে বৈষম্য অপেক্ষা সম্পদ বন্টনে 
[ষম্যই অধিক। 

৪. অধিকসংখ্যক ক্ষুদ্রায়তন কোম্পানীব পরিবর্তে অল্লসংখ্যক বুহদায়তন কোম্পানীর 
বণতা দেখা যাইতেছে । এবং কিছু কোম্পানীব আয়তন বৃদ্ধি ছারা যদিও কোম্পানীগুলির 
[লিকানার কেন্দ্রীকবণ স্ুচিত হয় না, তথাপি ইহা যে অর্থনীতিক ক্ষমতাব ও কতৃত্ের 
কন্দ্রীকরণে সহায়তা কবিয়াছে ভাহাতে সন্দেহ নাই। তবে, কোম্পানীসমূহের শেয়ার 
[লিকানার কিছু কিছু বিকেন্দ্রীকবণের প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। 

৫. পরিকল্লিত অর্থনীতিক কাধকলাপের ঘ্বাব! বৃহদায়তন কোম্পানী ও উহাদেব সংরক্ষিত 
জার শ্টি হইয়াছে; বিহ্যুৎশক্তির যোগান, পরিবহণের সম্প্রসাবণ গ্রভৃতিব দ্বারা, মু 
দ্রাম্ফীতির অবস্থা বঙ্জায় রাখিয়া এবং বিস্তারিত কর-প্রণোদনা (02২. 10০৩0615৪5 ) প্রভৃতি 

[রা দেশে বেসবকারী শিল্পক্ষেত্রের গ্রসাবের উপযোগী পরিবেশ রচিত হইয়াছে! 
৬. দেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র অর্থনীতিক ক্ষমতা ও কতৃত্বের অধিক কেন্দ্রীকরণের অপৰু 

ট্ান্ত। ১৯৫৯ সালে, ভারতের ৩৬৩টি ব্যাঙ্কের মোট আমানতের ৭৮% ছিল ২৫ কোটি 
কার অধিক আমানত বিশিষ্ট ১৫টি ব্যাঙ্কের করায়ত্ত। দেশের বৃহৎ ও মধ্যায়তন কারবারী 
[ভিঠানগুলিই প্রধানত ব্যাহ্থখণের ছার! উপরুত হইয়াছে । 



£০২ 

৭. শিল্প অর্থ কবপোরেশখন (0. ঘা 0) শিকেরযন বদ পো 
70. 0.), জীবনবীমা করপোরেশনের (4 1. 0. ৮০ কারী প্লদীারী আতিঠানেব 
কার্ধাবলী শিল্পের বেসরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ এবং বিশেষত, কাগজ পপ 
উত্তবেব অনুকূল হুইয়াছে, ইহার কারণ এই যে, বর্তমান র্থনীতিক কা্সকারিবীবের 
চিবাচবিত পদ্ধতি অনুযায়ী খণপ্রপান্রে বিষন্ে খাঁতকের খণযোগ্যতা (৫901৮ ০:৮8)10638 ) 
এবং উপযুক্ত জামিন প্রদানের ক্ষমতাই খণমঞ্জুবির মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায়, পুবাতন 
ও বৃহ্দীয়তন প্রতিষ্ঠানগুলিই সর্বত্র নানাবপ খণের স্থৃবিধা পাইতেছে, এবং ক্ষুদ্রায়তন ও 
বাচিবাব সংগ্রামে লিপ্ত নবস্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি ইহা! হইতে বঞ্চিত হইতেছে । 

৮. বৃহ্দাীতন কোম্পানীগুলিব মালিকগোঠীব হস্তে বিপুল অর্থনীতিক শক্তিব কেন্দ্রীকবৃণের 
আবেকটি সাম্প্রতিক কাবণ হইন্ছে দেশীবিদেশীযুক্ত প্রতিষ্টানেব মাধ্যমে দেশে .বিদেশী 
পুঁজি ও শিল্পকৌণলেব আগমন । 

৯, ভীবতেব বর্তমান পটভূমিকায়, ছুই একটি শিল্পক্ষেত্রেব পবিবতে, সমগ্র শিল্পপ্ষেত্রেই 
অর্থনীতিক ক্ষমতা ও কতৃততবেব এপ কেন্দ্রীকবণ আশস্কাব কাবণ হইয। পডিষাছে। 

১০. ইহাব বিরুদ্ধে সবকাবী ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া সত্বেও, যাহ! উচিত ছিন, তদগেক্ষ 
অধিকতব পবিমাণে অর্থনীতিক ক্ষমতাব কেন্দ্রীকবণ ঘটিযাছে। 

১১. বুহদায়তন শিল্পগোর্ঠীব উদ্ভব ঘটিধাছে বলিষ| উহা! দ্বাবা সমাজবিবোধী নীতি গৃহীত 
হইয়াছে বুঝায় না। খাঁটি অর্থনীতিক নিষম অনুযায়ী বৃহদাষতন উৎপাদনেৰ সৃষপণ্ুলিই 
বৃহদায়তন প্রতিষ্টানেব উন্নতিতে সাহাষ্য কবিযাছে। 

কমিটি মত প্রকাশ কবেন যে, বেসবকাবী ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত ত অর্থনীতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ 
জাল কিবপ বিস্তৃত হইযাছে তাহাঁব পুঙ্থান্তপুঙ্খ বিখবণ 9 সামরিক চিত্র পাইবাব জন্য উপযুক্ত 
আইনগত ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি সাবাসমযী অন্ুসন্ধানকাবী কমিটি বা কমিশন নিষোগেব প্রয়োজন 
আছে। কমিটি আবে| বলেন যে, অর্থনীতিক ক্ষ্তাঁব এই কেন্দ্রীকবণেব বিবোখী, অথচ 
অর্থনীতিক উন্নয়ন লক্ষ্যে সহিত সংগতিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ কবা প্রযোজন। 



পরিশিষ্ট “খ, 

একচেটিয়া কার্যকলাপ অন্ুুসন্ধানী হঙিশন 

110201001165 (92001758155161 

মৃহলানবিশ কমিটিব স্ুপাবিশ " গ্রহণ কবিষা অর্থনীতিক ক্ষমতাব কেন্দ্রীভবন সম্পর্কে 
অগ্রসম্ধানের জন্য ১৯৬৪ সালেব এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীযঘ সবকাব স্থপ্রীমকোট্টেব বিচাবপতি 
শ্রী কে. সি. দাশগুপুকে সভাপতি কবিম়া! পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন নিযোগ কবেন। 
১৯৬৪ সালেব অক্টোবব মাসেব মধ্যে কমিশনকে বিপোর্ট পেশ কবিতে বলা হইযাছিল। 

কাঁমিশনেব অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অন্যন্ত প্রশস্ত বাথ! হইযাছে। ইহাঁব কার্ধধাবা নিশ্নৰ্প 
হইবে বলিষ। নির্দেশ ছিল £ 

১. বেসবকাবী হস্তে অর্থনীতিক পক্তিব কেন্দ্রীকবণেব এবং কৃষিব্যতীত অর্থনীতিব 
অন্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে একচেটিঘামূলক ও প্রতিযোগিতানিবোধক. আচবণেব জন্য দাষী 
কাবণসমূহ এবং উহাদেব সামাজিক ও অর্থনীতিক ফলাফলসহ, এইরূপ কেন্দ্রীকৰণেব ও 
আচবণেব প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া অনুসন্ধান কবা , এবং 

১. এইবপ অন্রসন্ধীনেব আলোকে জনস্বার্থ বক্ষাব জন্য যাহ! অবশ্য প্রযেরজনীয মনে 
হইবে সেৰপ, আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বনেব জন্ত স্থুপাবিশ কব! এবং সুপাবিশ- 
কৃত আইনগত ব্যবস্থা কাখকব কবিবাব পদ্ধতি ও উপাষ নির্দেশ কবা। 

ইহ]! ছাডা, উপবোক্ত বিষষে অন্নুসন্ধান কবিতে যাইযা কমিশন, জাতীয় অর্থনীতিব 
যে কোন দিক অথব| বেসবকাবী ক্ষেত্রেব ও অর্থ পংস্থানকাবা প্রত্তিষ্ঠানগুণিব কার্ধাবাব 
সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন বিষষে, স্থপাঁবিশ কবিবাব ক্ষমত। পাইযাছিল। 

(পপ এপি সস 










